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2016-2    Till alla medlemmar 

Årsstämman 16 maj 
Det har gått en del tid sedan föreningens årsmöte, men här i alla fall kort vad som 
hände. Linda Sernfalk ersätts i styrelsen av Åsa Secher (båda 3 tr). Vi sammanfattade 
läget om ev ny lägenhet mot gården. Se mer nedan om det. Frågor från medlemmarna 
togs upp om behov av att måla om fönstren mot gården, styrelsen undersöker. 
Dessutom kom frågan om ev. balkonger mot gården upp igen. Sandra Mathisson (5 tr.) 
och Carmen Stefan / Bibbo (2 tr.) åtog sig att samordna kring detta.  
 
Ev. ny lägenhet  
Hela projektet är försenat. Den ansökan om bygglov som vi lämnade in i våras visade 
sig inte vara tillräckligt bra, så den har dragits tillbaka. Nu är en ny, förhoppningsvis 
bättre, ansökan inne, se bifogad ritning. Förhoppningsvis har vi den här gången bättre 
chanser att få igenom vårt bygglov. I bästa fall har vi då svar någon gång runt 
årsskiftet. Först efter det kan upphandling av byggare påbörjas och det avgörande 
beslutet fattas om att gå vidare eller inte. 
 
Fotografens lokal 
Fotografen avslutar sitt hyreskontrakt nu till den sista oktober. Vi har fått en ny 
hyresgäst till den del av lokalen som ligger mot gatan. Det är AM Public Magnus, Ann 
Magnusson AB. Se www.ampublic.se Tillträde för deras del är redan den 1 november, 
vilket är mycket glädjande. Därmed är beslutet också fattat att fotografens 
hittillsvarande lokal kommer att delas i två. Antingen blir det där en bostadslägenhet i 
delen mot gård, annars blir det en andra lokal att hyra ut senare, exempelvis som 
kontor. I båda fallen blir ingången från gården. 

Ny medlem 
Vi hälsar välkommen till huset:  
- Emil Eiman-Roslund, 5 tr. 

Andra hand 
Vi påminner om att all uthyrning i andra hand kräver styrelsens tillstånd. Detta ska 
inhämtas innan en ev. uthyrning påbörjas. Kravet på tillstånd gäller även korta 
uthyrningar. 

Stockholm i oktober 2016  

Styrelsen 

http://www.ampublic.se



