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Angående tomgångskörning. 
På förekommen anledning så vill vi påpeka att tomgångskörning 
av bilar inte är tillåten. Nu när det blivit kallt ute så förekommer 
det att personer låter sin bil stå på tomgång en längre tid för att 
varmköra bilen. Detta är inte tillåtet enligt lagstiftningen i 
kommunen. Att man låter bilen stå på tomgång medans man 
skrapar rutorna för att kunna ha fri sikt när man ger sig iväg är en 
sak men att låta bilen stå på tomgång i 10 minuter eller mer för 
att bilen skall vara helt varm är alltså inte tillåtet. Eftersom detta 
är ett brott så kan detta om man gör det på parkeringsplats som 
upplåts av föreningen i extremfallet leda till att parkeringsplatsen 
förverkas då man gör sig skyldig till ett brott på plats som upplåts 
av föreningen. Vänligen respektera detta. Det är både dåligt för 
miljön rent generellt plus att det är ganska otrevligt för dom 
bostäder som är i omedelbar närhet som får avgaser in genom 
ventilationsuttagen i fönstren. 
 
Angående ordförandeposten. 
Valberedningen hade en tilltänkt som ny ordförande då 
nuvarande ordförande kommer att kliva av posten. Tyvärr har 
den personen fått avstå pga personliga skäl. Vi kommer därför att 
behöva en ny ordförande. Valberedningen kommer att komma ut 
med mer information kring detta. Om du känner dig manad eller 
om du vet någon som är lämplig för posten så kan du gärna ta 
kontakt med valberedningen och tipsa. 
 
 
  



Årsstämma. 
Datum för årsstämman för föreningen är ännu inte satt. Detta 
kommer att fastställas på nästa styrelsemöte och mer 
information om detta kommer att komma i nästa bolinderbyblad 
samt att kallelser kommer att lämnas ut i brevlådorna i god tid 
innan. 
 
Gällande föreningslokalen. 
De uppdaterade restriktionerna gällande sammankomster 
inomhus är satta till 20 personer. Styrelsen har gjort 
bedömningen att detta inte föranleder att vi skall stoppa utlåning 
av föreningslokalen då det är tillräckligt många för att lokalen 
skall vara användbar. Vi ber dock er som lånar lokalen att tänka 
på att försöka i möjligaste mån hålla avstånd och vidta de 
åtgärder ni i övrigt kan för att minska risken för smittspridning. 
 
Gällande återvinning och sopsortering. 
Situationen vid återvinningen och hantering av sopor verkar 
fungera ganska bra för närvarande. Det är vi i styrelsen 
tacksamma för. Enda undantaget är att det vid några längor 
ibland blir fullt i de gröna behållarna för restavfall relativt fort. 
Tänk därför gärna på att försöka sortera ut och slänga 
komposterbart avfall i kompostbehållaren så att inte behållarna 
för restavfall blir onödigt fulla. 
  



 
 

Kalender. 
7 Februari – Nästa styrelsemöte. 
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Kontaktlista 

För felanmälan och fastighetsskötsel, kontakta EFS AB: 
EFS Kundtjänst tel 08 - 580 119 50  

Mån-Tor kl 08 -16, Fre kl 08-14, lunchstängt kl 11-12 
Felanmälan på nätet: www.efsab.se 

Välj ”Felanmälan” i vänstra kolumnen. 

 
Jourtjänst (alla övriga tider för akuta fel): 0708 - 39 14 79 

För frågor om föreningen, maila helst till:  info@bolinderbyn.se 
 

Det minskar styrelsens arbetsbelastning och ger generellt sett bättre och 
mer exakta svar. Annars nås styrelsen per telefon: 

Ordförande Stefan Barmé 0765 – 26 93 12 

Tvättstugan Patrik Olsson 0735 – 11 35 15 

Ekonomi & låntagning Jan Vestlund 0705 – 11 60 23 

P-platser Johan Dibb 0707 – 77 25 93 

Underhåll och ombyggnader 
Michael Christiansen 
Patrik Olsson 

0706 – 10 25 07  
0735 – 11 35 15 

Föreningslokalen Frida Törnvall 0739 – 10 12 54 

Nyckelärenden 
Lars Robertsson 
Sofi Nilsson 

0707 – 89 69 91 
0702 – 46 89 30 

Miljö och avfall 
Lars Robertsson 
Sofi Nilsson 

0707 – 89 69 91 
0702 – 46 89 30 

Trädgårdsärenden 
Patrik Olsson 
Frida Törnvall 

0735 – 11 35 15 
0739 – 10 12 54 

Lägenhetsöverlåtelser 
Jörgen Westman 
Johan Dibb 

0708 – 86 23 81 
0707 – 77 25 93 

Hemsida Jörgen Westman 0708 – 86 23 81 

 


