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Styrelsen
Mohammad Saiady – Ordförande
tel. 0725-003022 / brevlåda 115
Ansvar för ekonomi samt nyckar och
taggar.
Nils-Erik Elf Svensson – Vice ordf.
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg
Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65
Ansvar för tappen
Gustav Davidsson – Ledamot
tel. 0764-224444 / brevlåda109b
Ansvarar för hemsidan
Cecilia Leander Afzelius – Ledamot
tel. 0706-550835/ brevlåda 63
Ansvarar för miljö

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMAN
Tack alla ni som deltog på våran
ordinarie föreningsstämma!
Två propositioner behandlades:
1.Friköp av tomträtt, stämman röstade
ja (biföll) propositionen.
2. Medlemskap i HSB samt ändring av
stadgar, stämman röstade för (biföll)
propositionen. Extrastämma planerad
12/4.
Dessa propositioner samt stadgeförslag
delades ut till samtliga
bostadsrättsägare tillsammans med
kallelse till stämman, där kan man läsa
om innehållet i dessa. Dessa finns även
bifogade med protokollet från stämman
och som snart ligger ute på hemsidan
under www.vintunnan.com
Nya i styrelsen är:

VENTILATIONSAGGREGAT
Tänk på att vattenlåset (vattenslang)
från ventilationsaggregatet under
diskbänk inte få vara för stort, max
10 cm, eftersom då kan det bli
problem med att kondensvatten
rinner ut över spis vintertid.
Vi har upptäckt detta problem vid tex.
byte av kök, att man inte tänkt på
detta.
Läs mer här:
http://resources.flaktwoods.com/Perfi
on/File.aspx?id=0f7f7ce2-b2c7-4628a900-ae65b9e4ab25

Mohammad Saiady
Fbv 115, Ledamot och ordförande

Gustav Davidsson Fbv 109B Ledamot

Vi hälsar Mammad och Gustav
välkommna till styrelsen.

Britta Karlsson – Suppleant
tel. 0738-413656/ brevlåda 37a
Ansvarar för Gula Huset

FF FASTIGHETSSERVICE
EKONOMISK FÖRVALTNING

Josephine Brandt – Suppleant
brevlåda 147a
Ansvarar för – attest fakturor

Vi har en ny kontaktperson på FF
Ekonomisk förvaltning.
Hon heter Carina Löfving Lundin.
Se www.vintunnan.com/kontakter/fffastighetsservice/

VÅRDAGEN
Vårdagen planeras till den 5 maj, så
boka in detta redan nu. Tillsammans
sparar vi pengar till vår förening.

www.vintunnan.com
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Styrelsen

