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Nya medlemmar hälsas välkomna 

Inga nya medlemmar denna gång. 

 

 

 

Pierre Sjölund, Ordförande 

E-post: pierre.sjolund@visiret.se 

Viktor Kumar, Ekonomiansvarig, 

E-post: viktor.kumar@visiret.se 

Bertil Tallinder, 

Fastighetsansvarig, 

E-post: fastighet@visiret.se 

Britt Karlander, Suppleant 

Inga-Britt Johansson, Suppleant 

www.visiret.se 

Viktiga datum 

Nästa styrelsemöte 

onsdag den 15:e mars 

Ordinarie föreningsstämma 

2017-04-19 kl. 19:00. Vid 

Magasinet, Juringe gård. 

 

 

Parkeringsinformation 

På våra besöksparkeringar får besökare till föreningens medlemmar stå i 3 

timmar för att hälsa på. Tyvärr har föreningen bara 4 besöksparkeringar så för 

att visa hänsyn till dina grannar uppmanas alla medlemmar att respektera detta. 

Vill man stå längre än tre timmar så finns betalparkering på Hjälmvägen. Det 

kostar endast 40 kr per dygn att stå där. Alternativt kan man stå gratis på 

Verkstadsvägen (motstående sida) i max 24 timmar. 

Ibland behöver man snabbt springa in för att hämta eller lämna något, oavsett 

om man bor här i vår förening eller ska till någon av föreningens medlemmar. 

Tyvärr har gräsmattan blivit ett ställe att snabbt stanna på. Problemet är att 

jorden packas samman och gräset slutar växa. Så för att hålla snyggt så kostar 

det pengar att reparera gräsytor som blivit utsatt för biltrafik. Därför uppmanar 

vi att inte köra på gräset. 

Filterbyte 

Styrelsen har beslutat att föreningen ska byta filter i samtliga lägenheter. På 

Visirvägen 5-11 så krävs årligt byte medan byte på Visirvägen 13-21 krävs 

endast vart annat år. Anledningen är att det är olika typer av filter. Filtren i röda 

husen är tvättbara medan de i vita husen endast kan dammsugas. Styrelsen 

kommer att avisera samtliga medlemmar inom de närmsta veckorna när bytet 

kommer att ske. Vi vill göra er uppmärksam på att det blir styrelsen som 

kommer att genomföra bytet under vardagskvällar och vi ber er antingen vara 

hemma eller sätta låset i serviceläge. 

Vill du göra förändringar i din lägenhet? 

I stadgarna står vad du får göra utan styrelsens godkännande. Däremot krävs 

styrelsens godkännande för vissa typer av förändringar. Medlemmar på 

Visirvägen 5-11 får t.ex. inte montera in elfläkt i köket. Vi har central 

frånluftsfläkt och då får du endast montera in spiskåpor utan elfläkt.  
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Soprumsnyheter 

För att förbättra servicen till våra medlemmar så har styrelsen beslutat att vi ska ta in kärl för batterier, 

glödlampor och lågenergilampor med start 2017-03-30. Det är ju samtidigt vi vuxna som ska överlämna 

en renare värld till våra barn och barnbarn. Det innebär vi börjar källsortera till samma kostnad som vi 

har idag.  

 

I sorteringen ska vi även sortera pappersförpackningar, plastförpackningar samt tidningar samt matavfall. Det gör 

att vi kan minska kärlen för restavfall med 3 kärl. För att underlätta kommer tydliga skyltar att sätta upp ovanför 

varje kärl samt klisterlappar på kärlen.  

Trots att föreningen under många år informerat om vad som inte får kastas i soprummet så struntar en del att följa 

föreningens ordningsregler. Därför kommer kameraövervakning att påbörjas samtidigt som källsorteringen. 

Bilderna raderas automatiskt efter 36 timmar men styrelsen har möjlighet att följa upp om otillåtet skräp lämnas i 

soprummet. Detaljerad information kommer att skickas ut separat. 

I samband med uppstart av källsortering kommer personal från SRV och styrelsen att finnas tillhands för att svara 

på frågor så vi hälsar alla välkomna till soprummet den 30/3 kl. 18:30. 
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Kontakt med styrelsen 

Styrelsen har fördelat arbetet så att varje styrelsemedlem har sitt eget 

ansvarsområden. Därför är det bäst att kontakta rätt person från början. 

Fastighet 

Har du ärenden som är relaterad till fastigheten? Det kan röra sig om allt från 

säkringar, till trasiga lampor i trapphuset eller utomhus, beställning av nycklar, 

soprum. Det är Bertil Tallinder som är Fastighetsansvarig och honom når du 

genom att skicka e-post till fastighet@visiret.se. 

Ekonomi 

Hit vänder du dig om du t.ex. behöver hjälp i parkeringsfrågor som att hyra p-

plats, säga upp p-plats, beställa parkeringstillstånd, städning av gemensamma 

utrymmen. Viktor Kumar är ekonomiansvarig och du når honom på 

viktor.kumar@visiret.se. 

Medlemsinformation, mäklarkontakt, upphandlingar, etc 

Som ordförande har Pierre Sjölund det övergripande ansvaret för att förvalta 

föreningens egendom och intressen. Styrelsen fattar besluten och tillsammans 

med suppleanter och ledamöter ser jag till att besluten verkställs. Ordförande 

når du genom att maila till pierre.sjolund@visiret.se. 

Suppleanter 

Britt Karlander hjälper till med nyckelbeställningar samt säkringar i röda husen. 

Inga-Britt Johansson ser till att soprummet är rent och snyggt. Suppleanterna 

ersätter även ordinarie ledamöter vid deras frånvaro så de har en bra inblick i 

hela verksamheten. 

Viktigt att veta 

Vi ber dig respektera att styrelsens ledamöter inte vill bli störda på sina privata 

telefoner. Behövs telefonkontakt ber vi att få ringa upp dig efter initial kontakt 

via e-post. 

 

Tänk på dina grannar 

Vi bor alla i flerfamiljshus. 
Det innebär att vi får tåla visst 
ljud men för allas trivsel 
sänker vi ljudnivån lämpligt 
efter 22:00.  

Fimpar 

Att kasta fimpar är ned-

skräpning och som alla vet så 

bryter man mot stadgarna när 

man skräpar ner på 

föreningens mark. Det är ju 

för allas trevnad vi vill ha fint 

i vår förening. 

Hundar 

Hundar skall hållas kopplade 

inom föreningens område. 
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