
Du missar väl inte firandet 
av Cellovägens 25-
årsjubileum? Och du - kolla 
in hemsidans nya kläder vid 
tillfälle! 
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25-ÅRSJUBILEUM
Välkomna att fira att Cellovägen fyller 25 år! Lördagen den 16 september kommer vi 
att fira med bland annat invigning av vår nya flaggstång vid Cellovägens vändplan. 
För program, se separat information som kommer att anslås i området när vi närmar 
oss i tiden!

PÅ GÅNG
Vid styrelsens sammanträde den 8 augusti kunde vi glatt konstatera att arbetet med 
att renovera våra garagelängor gått framåt under sommaren. Med sin nya färg, och 
snart också nya portframsidor, hoppas vi möta omgivningen med ett gladare ansikte 
utåt. Alla tvättstugor och källarentréer ser också fina ut numera. Vi tog oss också en 
titt på föreningens ekonomi och även den ser bra ut. Så här efter halvårsskiftet har vi 
faktiskt något mer pengar kvar i kassan än vad budgeten förutsåg i vintras!

CELLISTEN.INFO
Har du besökt föreningens hemsida på Internet på sistone? Då har du säkert sett att 
den bytte skepnad under försommaren. All förnyelse på hemsidan är tack vare att vi 
fick ett erbjudande från en medlem att sköta om hemsidan och uppdatera den. Vår 
nya webmaster är Matts Josefsson.

GRILLAT ÄR GOTT
- det tycker nog de flesta. MEN! Det är inte alltid trevligt när grannens 

grillos letar sig in genom det egna sovrumsfönstret. På förekommen anledning vill vi 
från styrelsens sida göra följande rekommendationer:
På våra balkonger och uteplatser tillåter vi grillning, men vi vill uppmana alla att grilla 
med omtanke om grannarna. Några tips är att se till att bara använda sig av riktigt 
torr kol/torra briketter och att gärna införskaffa en elektrisk grilltändare, då den gör att 
man slipper använda tändvätska (som osar!). Under sommaren har styrelsen fått in 
klagomål på grillning inom området och vi önskar att den som drabbas i första hand 
försöker att tala med sin granne, det brukar vara både mest effektivt och det 
trevligaste sättet att komma tillrätta med problemen.



 
ÖVERLÅTELSER
3 rok, 82 m2, 710 000 kr
3 rok, 82 m2, 295 000 kr
2 rok, 69 m2, 225 000 kr

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen kommer under hösten att sammanträda var 
tredje vecka, liksom vi gjorde under våren. Dagarna är 
inte fastslagna ännu, men vi möts i veckorna 35, 38, 41, 
44, 47 och 50.

Här når du oss:

Fastighetsskötare/Vicevärd:
Stig Pettersson, felanmälan och uthyrning av föreningslokalen Gurkan, tel 400 420, vardagar kl 8 – 12, torsdagar 
kl 18 – 19.
Hemsidan: www.cellisten.info

Styrelsen
Ordinarie ledamöter:
Anders Werner, ordf, Cellov 52K, tel 24 00 11 miljö, säkerhet, försäkringar, avtal
Åsa Ericson, v ordf, Cellov 73, tel 25 97 80 byggfrågor, integration, Cellobladet
Lotta Engström, sekr, Cellov 116, tel 40 15 93 inre fond, överlåtelser, integration
Solveig Englund, kassör, Cellov 52L, tel 40 09 11 fakturering, ekonomi, posthantering
Johan Hedlund, Cellov 13, tel 40 29 63 byggfrågor, ekonomianalys

Suppleanter:
Lars Dahlgren, Cellov 98, tel 40 11 12 hemsidan
Åsa Lidström, Cellov 78, tel 10 29 60      vice sekreterare
Stig Pettersson, Cellov 121, tel 40 17 48      byggfrågor

http://www.cellisten.info/

