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                Fönsterprojektet               

Våra fönsterbyten fortsätter enligt plan. Några 

lägenheter har dock fått gångjärnen på 

altandörren i metallutförande. De skall vara vita 

och kommer därför att bytas. OBS - detta är en 

leveransfråga från SSC i Skellefteå och har inget 

med FMS att göra. Därför kommer bytet att 

utföras av SSC och tar inte lång tid, men det 

innebär att det krävs tillträde vid ytterligare ett 

tillfälle. SSC kontaktar berörda medlemmar.      

För er som funderar på att byta ytterdörrar med 

hjälp av FMS Bygg gäller att det är dags att välja 

dörr. Gå in på "swedoor.se" och välj dörr. 

Meddela FMS Bygg via "maher@fmsbygg.se" 

eller per telefon 070 44 17 006, vilken dörr du 

valt. Begär prisuppgift av Maher innan du 

bestämmer dig, Besked om du vill byta dörr 

meddelas FMS Bygg senast 15 juni. Arbetet 

kommer att utföras då fönsterprojektet är avslutat, 

förmodligen efter sommaren. 

 

 

 

 

 

  

 Städdagen 9 maj  

Strålande sol och vårvärme mötte oss som ställde 

upp på städdagen. God uppslutning och glatt 

humör gjorde arbetet lättare. Ett särskilt tack till 

Robert som med sin stora maskin gjorde arbetet 

väsentligt lättare. Tack också Tina och Pamela 

som ansvarade för handligen och såg till att 

grillningen funkade.  

Här kommer några bilder: 

  

Rabatterna fylls på 

 

   

         Lekplatsen fräschas upp 

    

    

   

En välförtjänt matbit efter jobbet 
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Årsstämman 2015 

Stämman ägde rum 5 maj i Midgård. Här kommer 

en kort rapport: Inga nya motioner hade inkommit, 

men några ärenden från förra årets stämma 

avrapporterades.  

1) Styrelsen föreslog att det föreslagna staketet runt 

basketbollsplanen inte skulle anläggas av kostnads-

skäl. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

2) Den påbörjade utredningen om möjligheterna till 

en bredbandslösning via fiber pågår och kommer 

att redovisas vid senare tillfälle. 

3) Bommarna som beslutades vid förra årsstämman 

är nu monterade. Dock ska de hållas öppna i 

avvaktan på lösningen med vår postutdelning. 

 

 

 

Nytt ärende 

Förhandlingarna med Postnord angående 

utdelningen i vårt område är i stort avslutade.  Vi 

kommer att få sätta upp brevlådesamlingar på 

några lämpliga platser i området. Upphandlingen 

av dessa brevlådor sköts av styrelsen. OBS! Gäller 

ej Tuvvägen 18-34 då dessa brevlådor är placerade 

utanför bommarna. 

 

 

 
Ny styrelse 

På årsstämman valdes den nya styrelsen utifrån 

valberedningens förslag: 

 

Sven-Erik Jäverbring ordförande 

Mikael Ekelund vice ordförande 

Pamela Hedström ledamot 

Johan Almqvist ledamot 

Ahmed Yalap ledamot 

Maria Bobrowsky suppleant 

Erika Krook  suppleant 

Jan-Gunnar Johansson revisor 

Mona Gustafsson revisorssuppleant 

 

Lycka till med det kommande arbetet! 

 

En komplett funktionärslista med tillhörande 

information kommer att distribueras till alla 

medlemmar snarast. 

 

 

 

Hälsningar 

Styrelsen 
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