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✓ Ny styrelse 

Vid stämman den 16 maj valdes ny styrelse. 

Som ledamöter valdes Mikael Olander, Lena 

Tengstrand, Ingela Hertz och Viking Huss. 

Som suppleanter valdes Birgitta Källving, 

Bengt Andersson och Bernt Cedersjö. 

Efter att styrelsen konstituerat sig valdes 

Mikael Olander till ordförande.  

 

Tveka inte att ta kontakt med oss på vår e-

postadress styrelsen@karlavagnen34.se 

 

✓ Nya medlemmar 

Vi hälsar Fredrik Josefsson och Bengt 

Josefsson välkomna till lägenhet 135. 

Inflyttning sker i juli. 

✓ Att hyra ut i andra hand 

Styrelsen vill påminna om att om du planerar 

att hyra ut din lägenhet i andra hand så måste 

ett godkännande från styrelsen vara 

undertecknat. Vi är väldigt mån om att veta 

vem som bor i vår fastighet. 

Mer information finns på föreningens hemsida 

www.karlavagnen34.se.  

✓ Årlig underhållsbedömning 

Årlig underhållsbedömning, (ÅUB 2019) 

kommer att genomföras i mitten av juni månad 

av vår tekniska förvaltare Rikard Holm. 

✓ OVK-åtgärder i lägenheter 

Som vi tidigare berättat så är OVK-åtgärderna 

beställda hos Franska Bukten för alla som 

skrivit under avtal om att arbeten ska utföras 

av dem. Under augusti månad får vi mer 

information om datum och tider när de 

behöver komma in i din lägenhet. Vi 

återkommer med mer detaljera info då. 

 

 

Ni som valt att göra åtgärderna själva, tänk 

på att de ska vara utförda senast den 31/7 

enligt avtalet. 

✓ Nya balkonger 

Vi avvaktar ytterligare med upphandlingen av 

balkonger tills alla godkännanden är på plats 

för att få uppföra dessa.  

Mer information om balkongprojektet kommer 

när de som redan nu aviserat intresse att 

bygga balkonger mot gården har arbetat 

igenom förslaget. 

 

Till sist ett stort varmt TACK till: 

• Anna Lif som hade full uppsikt vid 

inpassering till lokalen där vi höll vår 

föreningsstämma och ansvarade för 

öppning och låsning i samband med det. 

• Valberedningen som genomfört ett 

ansvarsfullt arbete i samband med förslag 

till ny styrelse. 
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