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Ny styrelse 
Vid årsmötet den 20 maj omvaldes Harald Grönqvist till föreningens 
ordförande. Det förrättades även val av två ordinarie ledamöter (varav ett 
fyllnadsval) samt av två suppleanter. Protokollet från årsmötet hittar du på 
föreningens hemsida (kannan13.se). 
 
Vid ett konstituerande styrelsemöte enades styrelsen om följande 
ansvarsfördelning: 

• Harald Grönqvist, ordförande – ekonomi och förvaltning. 
• Ann-Sofi Jakobsson, vice ordförande, ekonomi och förvaltning. 
• Tina Finnäs, ledamot – sekreterare, information. 
• Markus Ahlsén, ledamot – innergård/utemiljö, garage. 
• Bogumil Hausman, ledamot – information. 
• David Carlsson, ledamot – fastighetsunderhåll, teknisk förvaltning. 
• Tobias Ljungquist, suppleant – fastighetsunderhåll, teknisk förvaltning. 
• Mattias Högström, suppleant – hyresgäster, lokaler. 

 
Vårens städdag 
Tack alla som deltog i 
vårstädningen och därmed 
bidrog till att vi har en av 
Stockholms vackraste 
innergårdar, med de vinster i 
form av trivsel och värde detta 
ger. Ett särskilt tack till 
Kenneth Hallén och Lovisa 
Wattman som med mat och 
dryck bidrog till trivseln under 
själva städdagen! 
 
Under städdagen flyttades ett mindre antal omärkta cyklar från cykelställ till ett 
förrådsutrymme. Kontakta styrelsen om du tror att din cykel kan vara en av dem. 



   

Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com. Det går 
också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Vikingagatan 41. 
 

 

 
 
Grilltider 
Sommartider är en tid då våra gemensamma grillar används flitigt. Det finns ett 
par saker att förhålla sig till kring grillning. 

• De gemensamma grillarna är till för alla boende. 
• Bokning är inte möjlig men erbjud nästa sällskap som inte ryms direkt att 

ta över den färdiga glöden. 
• Alla rengör så klart grillen efter användande. Hink och kolrester och 

redskap för rengöring finns vid grillen. Vår trädgårdsförvaltare sköter 
tömning av kolhinken. 

• Privata grillar tas hem efter det att de använts. 
• Tändvätska, tändstickor eller annat brandfarligt material får inte lämnas 

kvar på gården. Tänk på att vi har många små barn på gården! 
• På vår hemsida finns instruktion om hur du använder skorstenständaren. 

 
Tänk också på  

• att återställa möblerna i sina respektive sittgruper efter eventuell 
omflyttning.  

• att anpassa samtalsnivån till tidpunkten på dygnet. 



   

Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com. Det går 
också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Vikingagatan 41. 
 

• Grannsamverkan mot inbrott 
Sommaren är en tid då många är bortresta i perioder. Vaksamhet och samarbete 
mellan grannar är ett effektivt sätta att minska risken för inbrott.  

• Be gärna någon granne att ta hand om post och tidningar och tilltala gärna 
ökända personer som rör sig på gården.  

• Försvåra för tjuvarna genom att hålla portar och entrédörrar stängda: tänk 
på att entrédörren är första dörren till din lägenhet… 

 
 
 
Till sist… 
… önskar vi alla en riktigt skön sommar! 
 
 
Styrelsen Kannan 13 


