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Styrelsen 
På årsstämman röstades följande sammansättning fram, styrelsen består nu av: 
Ordförande  Catharina Westholm 31:an 
Vice ordförande        Joakim Welander 41:an 
Kassör  Karl-Axel Emanuelsson 25:an 
Sekreterare  Johnny Dahlberg 13:an 
Ledamot  Patrik Engblad 39:an 
Suppleant  Robert Hedberg 29:an 
Suppleant  Gunnar Nordqvist 61:an 
Suppleant   Birgitta Sand Englund 27:an 
 
Målningen 
Allt är nu klart inför målningen etapp 2 av våra hus, följande hus berörs 
Karlsborgsvägen 33-37, 41-43, 45-51, 57-59 (11st hus). 

Målningen kommer skötas av Södertälje Målericentral AB. 
Resterande hus på Karlsborgsvägen 3-11, 21-31 (11st hus) kommer målas under 2012. 

För er som är i etapp 2, Karlsborgsvägen 33-37, 41-43, 45-51, 57-59 (11st hus), kommer fasaden 
först att tvättas med start vecka 19/20 och sedan aviseras det till respektive hus när målningsstart 
kommer att ske. 
Det som omfattas av målningen är husets originalfasader, dvs. målning av uterum, tillbyggda 
förråd, staket, etc. kommer inte att göras av målarna. 
Dock kommer det finns färg, för egen målning av detta. 
Fönster kommer inte att målas, men om det finns skador på färg kommer detta att bättras. 
 
Parkering 
När vi har gäster, hänvisa till plats på egen parkering eller gästparkering. Om bil står i vägen, tala 
direkt med innehavare av bil eller gästande boende om bilen står i vägen.  
 
Vårstädning 
Lördag den 7 maj, samlas vi för att vårstäda området. Samling kl. 09:00 vid fotbollsplanen för 
instruktion och uppdelning av arbetsinsatser.  
 
Information från grannsamverkan 
Vi börjar med en varna från närpolisen för "mystiska försäljare" vilka dykt upp i kommunen. 
Flera boende i området Ekilla Gårdsväg hade fått besök av okända män vilka försökt att sälja 
jackor i olika modeller. Männen hade varit väldigt offensiva och hade svårt då boende sagt nej. 
Vi är tacksamma om Ni ser eller hör något och kan då gärna höra av er till oss. 
Polisens tipstelefon har nummer 11414 (och du kan vara anonym om du önskar). 

Tyvärr har vår kommun även drabbats av några inbrott som Ni ser av nedanstående siffror. 
Under påsk är det ju även så att många reser bort varför det aldrig är fel att informera grannar så 
att de kan titta till hus o hem. 
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