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MEDLEMSBLADET 
April 2020 

 

På grund av Covid-19 måste vårens planerade 
Årsmöte skjutas upp. Kallelse till årsmöte kommer 
så snart vi vet mer.  
    För frågor eller funderingar som inte tas upp 
här i Medlemsbladet, gå in på hemsidan, ta 
kontakt med din portvärd eller maila styrelsen. 

 
Inför Årsmötet 
Så snart det är möjligt att ta ett beslut om nytt datum 
för Årsmöte så återkommer Styrelsen. Vi har ju fram 
till sista juni på oss men vi hoppas kunna ha mötet 
tidigare än så. Kanske ett utomhusmöte i maj?  
    För dig som medlem är det viktigt att närvara. Det 
är stora värden som vi förvaltar tillsammans och det 
som tas upp på stämman påverkar ju faktiskt oss alla. 
På förra årets årsmöte deltog ett tjugotal medlemmar, 
detta i en förening med ca 150 medlemmar! I år finns 
det alltså en chans att visa på större engagemang för 
vårt hus och, i slutänden, vår ekonomi.  
Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet så 

är det mycket välkommet. Kontakta valberedningen, 
för kontaktuppgifter se anslag i trapphusens entréer.   
 

Som ni längtat: Städdag lördag 25 april 
Äntligen, tänker ni, så är det dags för Städdag igen. 
Container beställs så vi kan rensa i våra förråd under 
helgen och kanske framför allt slänga det som står 
utanför våra förråd! Gångar och allmänna utrymmen 
ska ju hållas fria från skräp. Är du symptomfri och inte 
ligger i riskgruppen så gäller tillfälle till 
trädgårdsskötsel av våra gemensamma ytor! Vi håller 
avstånd och fikar utomhus.   
 

Andrahandsuthyrning 

Det kan vara på sin plats att nämna några ord om 
andrahandsuthyrning. Till exempel: För att hyra ut din 
bostad ska du ansöka om tillstånd för detta. Det är 
styrelsen som godkänner, eller nekar, en andrahands-
uthyrning. Tänk på att ansöka i så pass god tid att ett 
styrelsemöte hinner ta upp din ansökan innan en 
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önskad uthyrning sker. När det gäller mer information, 
såsom giltiga skäl, ansökningsblankett, längd på 
önskad uthyrning, administrativ avgift med mera, så 
finns den informationen tydligt angiven på hemsidan: 
www.armefordelningen2.se 
 

Tomma extra förråd – för den som vill hyra 

De tomma förråd som annonserades i förra medlems-
bladet har ännu inte helt bokats. Är du intresserad av 
att hyra ett extra förrådsutrymme så hör av dig till 
styrelsen. 
 

De Bruna Påsarna 
För att göra en enkel insats för miljön – använd de 
bruna påsarna som finns i våra soprum för matavfall.  
Ditt matsvinn blir biogas, till exempel sådan gas som 
bussarna sedan drivs med.  
   Tänk på att det bara är mat som ska slängas här. Det 
är inte en kompost för jord, krukväxter eller papper.  
 

Mer miljö 
Det kom ett mail till styrelsen från ”Bin i Stan”, ett 
initiativ bekostat med allmänna medel för att göra  
 

Nationalstadsparken till en mer pollinerarvänlig park  
och återställa parkens kvalitet med avseende på 
biologisk mångfald. Eftersom vårt hus ligger där 
Nationalstadsparken är som smalast, mitt i en smal 
transportsträcka för djur och insekter mellan Gärdet 
och Lilljansskogen, så ser Bin i Stan att vi kan göra en 
insats:  
    Bin och insekter behöver gröna stråk att förflytta sig 
i, platser där de kan landa och vila vingarna, dricka 
vatten och suga i sig nektar. Genom att plantera och 
så pollinerar-vänliga växter på våra balkonger och 
terrasser kan vi ge insekterna en lättare färd mellan 
grönområdena, och bidra till en pollinerarvänlig stad.  
    Vi kan också med tanke på vår rätt stora tomt, göra 
skillnad. Gräset kan få växa sig lite vildare, maskros-
orna kan få stå kvar här och var och kanske ska vi 
faktiskt plantera några träd som blommar. 
Trädgårdsgruppen återkommer med information här. 
Och är du intresserad av att vara med i trädgårds-
gruppen hör av dig till Martin Edvardsson Port 9. 
 
Hälsningar 
/Styrelsen 

Styrelse 
 

Fredrik Nordqvist ordförande Port 11  fredrik_nord@hotmail.com 070-851 5113 
Susanne Johansson sekreterare Port 13 Portvärd 13 susanne.johansson@canellait.se 073-398 0342 
Lasse Ölander kassör Port 5  lasse.olander@me.com 070-545 5084 
Martin Edvardsson ledamot Port 9 Portvärd 9 martin.edvardsson@gov.se 070-967 5795 
Pär Öfjäll suppleant Port 5 Portvärd 5 ofjall@hotmail.com 070-668 6146 
Fredrik Folkelid suppleant Port 7 Portvärd 7 fredrik.folkelid@gmail.com 070-853 8502 
Fatima Oulebsir suppleant Port 11 Portvärd 11 fatima.oulebsir68@gmail.com 070-516 4148 
Hillar Truuberg suppleant Port 9  hillar@plh.se 070-733 6634 

 

Kontakt  
I första hand portvärden (se ovan) 
E-posta till styrelsen@armefordelningen2.se (Ordförande) 
Lägg ett brev i styrelsens brevlåda i uppgång 5, 1 tr. 
 

Hemsida 
www.armefordelningen2.se 
 

Felanmälan  
Mindre fel i gemensamma utrymmen: T.ex. trasiga glödlampor, dörrar som behöver smörjas e.dyl.  
Kontakta vår fastighetsskötare, Aphos. 
Större skador: Rapportera genast till någon i styrelsen. Detta gäller även vid fel på hissen.  
Nöj er framför allt inte med att bara sätta upp en lapp. Då händer kanske ingenting. 
 

Förvaltare 
Fastighetsskötare: Aphos förvaltnings AB  08-604 02 59 
Ekonomisk förvaltare: Rådstornet AB  08-545 660 90 
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