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Föreningen höll sin ordinarie föreningsstämma den 
22 april 2008. Vid stämman behandlades bl.a. 
styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, 
resultat- och balansräkning samt föreningens vinst. 
Styrelseledamöterna beviljades enhälligt 
ansvarsfrihet av stämman. Inga motioner förelåg. 
 
Efter stämman har styrelsen och övriga förtroende-
poster följande sammansättning: 
 
Styrelse 

Ordinarie ledamöter 
 

Gunnar Levin - ordförande 
Claes Thörnblom – vice ordförande 
Ulla Wiklund - sekreterare 
Göran Lostig 
Alicia Johanzon 
Rolf Levin 
Jeanette Lindgren Dahlin 
Thomas Odelius (utsedd av HSB Stockholm) 
 
Suppleanter 
 

Pär Markgren (utsedd av HSB Stockholm) 
 
Revisorer 
Revisor 
 

Björn Jönsson (föreningsvald) 
Bo Revision AB (utsedd av HSB Riksförbund) 
 
Revisorssuppleant 
 

Mikael Stamer (föreningsvald) 
 
Valberedning 

 
Bo Sandström – sammankallande 
Benny Bergenstråhle  
Maud Järna  
 

 
Distriktsombud 

Ordinarie  Suppleanter 
 

Gunnar Levin  Barbro Wiklund 
Claes Thörnblom  Mikael Ondrusek 
Göran Lostig  Bo Andersson 
Ulla Wiklund  Stefan Persson 
Jeanette Lindgren Dahlin Eva Engelsöy 
Rolf Levin  Bo Sandström 
Karin Karlsson Gunnar Mellquist 
Hans Lavin                        Göran Qvennerstedt 
Benny Bergenstråhle               
 
 
ENERGIDEKLARATION 
 

 
 
ÅF (Ångpanneföreningen) har på föreningens 
uppdrag genomfört energideklaration på föreningens 
samtliga hus i enlighet med gällande regler från 
Boverket. I alla husens entréer finns uppsatt en 
sammanfattning av energideklarationen för 
respektive hus – ”Husets energianvändning”. 
 
 
GROVSOPSCONTAINER 2008 
 
Den  9-11 maj 2008 kommer grovsopscontainrar att 
finnas uppställda i parkrondellerna Infanterigatan 7 
och 23. Boende har där möjlighet att slänga 
grovsopor som man sparat under senvintern/våren. 
Byggavfall, t.ex. efter lägenhetsrenoveringar, är inte 
tillåtet att slänga i containrarna. Det är inte heller 
tillåtet att slänga kartonger och elavfall, dessa slängs i 
miljöstationen längst ner på Infanterigatan respektive 
elskrotrummet på Infanterigatan 6. 

 
 

VÄND 
 

HSB Bostadsrättsförening 

PAMPAS i Solna 
Tel 08-279554 
e-post: brfpampas@telia.com 
www.hsb.se/stockholm/pampas 



COM HEM 
 
För att förbättra kvalitén på Com Hems tjänster 
genomför Com Hem en noddelning (ändra från 
en till två överlämningspunkter från Com Hems 
nät till fastighetsnätet) och utbyte av förstärkarna 
i föreningens samtliga hus. 
 
 

INRE REPARATIONSFOND 

 
 
Har Du som bostadsrättshavare pengar stående på 
inre reparationsfonden? 
 
Du vet väl att Du kan nyttja dessa medel för inre 
underhåll och reparationer av bostadsrätten som t.ex. 
målning, tapetsering, nya golv, persienner, 
säkerhetsdörr, kyl/frys, spis etc. 

 
 

FELANMÄLAN 
 
Förvaltningen har vid flertalet tillfällen konstaterat att 
boende avvaktar med felanmälan som t.ex. trasiga 
lysrör, fel i tvättstugor etc. då man tror att ”grannen 

säkert redan felanmält”. Man avvaktar också för 
länge med att anmäla avloppsstopp. Dessa skall 
felanmälas omgående. 

 
Ring eller maila felanmälan på en gång! Det är bättre 
att fler anmäler samma sak än att ingen gör det.  
 
Felanmälan gör du antingen på: 
 

- tel 08-27 95 54 eller 
 

- mail: brfpampas@telia.com eller 
 

- via föreningens hemsida   
   www.hsb.se/stockholm/pampas eller 
 
- personligt besök på förvaltningskontoret,   
  Infanterigatan 5, bv, kl. 07.00 – 12.00. 
 
 
Styrelse och förvaltning 

 


