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Lekattens hemsida 
Välkommen att besöka Lekattens nya hemsida , 
som du finner på följande webbadress: 
http://w1.403.telia.com/~u40311112/lekatten.htm

På hemsidan ska du kunna finna all 
grundläggande information om Lekatten: 
Stadgar, styrelse, ordningsregler, viktiga 
telefonnummer, externa länkar m m. Tanken är 
att hemsidan ska ersätta vår informationspärm 
för dig som har Internet. 

Aktuell information kommer att meddelas via 
Lekattenbladet eller via e-post för dig som har 
den möjligheten. Anmäl dig till vår e-postlista 
(din e-adress kommer inte att synas i utskicken) 
för enkel och bekväm informationsmottagning. 
Anmäl dig till mig på per-
evert.persson@telia.com. 

Med vänliga hälsningar 
Peppe (Per-Evert Persson) 
telefon 32 68 16 

Nytt styr- och reglersystem 
Fastighetens styrutrustning för värme och 
ventilation kommer att moderniseras. Styrelsen, 
som gett Riksbyggen Energi i uppdrag att 
genomföra arbetet, räknar med att 
investeringskostnaden snabbt ska betala sig 
genom de energibesparingar som görs. 

Gör din röst hörd om TV/Internet
Styrelsen sa i januari 2003 upp avtalen med 
Sweden On Line (SOL) om TV och Internet 
för att kunna göra en ny upphandling av 
dessa tjänster. Missnöje med kvaliteten har 
framförts från flera medlemmar i 
föreningen. Avtalen löper ut i oktober och 
till dess måste styrelsen ha funnit nya 
lösningar. 
För att få ett bättre underlag för 
upphandlingen av ev ny  internetanslutning 
ber vi dig som har uppkoppling hemma att 
anmäla detta till styrelsen genom Mikael 
Friberg på e-post friberg@acadia-
pharm.com. 
Lämna gärna synpunkter på din 
internetuppkoppling i dag (och på kabel-
TV). Även om du har en annan 
internetleverantör än SOL vill vi gärna veta 
det och om du tycker att vi 
t ex ska dra eget nät. Hör av dig! 

EU-besiktning av lekplatsen 
Riksbyggen har genomfört besiktning av 
lekplatsen på gården enligt ett EU-direktiv. 
Anmärkningar har gjorts mot några av 
lekredskapen, vilka måste repareras, bl a 
gungorna. 

Sommarfesten 
Sommarens gårdsfest kommer att äga rum 
lördagen den 23 augusti (dagen efter 
avslutningen av Malmöfestivalen). Boka in 
tiden redan nu! Program kommer med nästa 
Lekattenblad. 
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Styrelsemedlemmar 2003 

Ordinarie ledamöter: 
Johanna Sütö, ordförande 
Thomas Blom, vice ordförande 
Mikael Friberg, sekreterare 
Allatin Yercok  
Conny Andersson (Riksbyggen).  

Suppleanter: 
Stefan Lendenfelt, vice sekreterare 
Per Evert Persson, studie- och 
fritidsorganisatör 
Marie-Louise Jonsson (Riksbyggen ). 

Representanter i Samfälligheten: 
Thomas Blom 
Allatin Yercok 

Revisorer: 
Björn Ivholt, revisor 
Madeleine Lindgren, revisorssuppleant 

Porttelefonen 
Du vet väl om att mellan klockan 22.00 och 
06.00 måste dina besökare slå ditt 
telefonnummer på porttelefonen för att 
signalen ska gå upp till din telefon. 

Borrmaskin 
Behöver du en kraftig borrmaskin, så kan du 
låna en sådan av föreningen. Kontakta 
ordföranden. 

Våra grovsopor 
Flaskor, tidningar, batterier, kartonger m m 
ska placeras i anvisade behållare i det 
särskilda grovsoprum som finns inne i garaget 
vid utfarten till Nikolaigatan. Tömningen av 
wellpapper har nu utökats till två gånger i 
veckan. 

Hushållssopor får på inga villkor placeras i 
grovsoprummet. Tänk på fastighetskötaren! 

Inbrott i bilar, lägenheter och 
källarkontor 
Styrelsen har ägnat stor möda åt att försvåra 
och så långt det är möjligt förhindra att fler 
inbrott görs i fastighetens källarkontor, 
lägenheter samt de bilar som står i garaget. 
Spoliera därför inte våra ansträngningar 
genom att vara slarvig med vem du släpper in 
i huset samt de nycklar du utkvitterat till våra 
gemensamma utrymmen. 

Läs styrelsens informationsblad 
Grannsamverkan - Enkel säkerhet för alla som 
bifogas detta nummer av Lekattenbladet. 
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