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Redaktionen 

Mässenbladet sammanställs av Kristofer van der 
Schaaf, informationsansvarig i styrelsen. 
 

Styrelsen 

Ordinarie ledamöter 
Nils-Erik Eriksson, 
ordförande 
Anna-Maria Malmgren, vice 
ordförande 
Sven Themptander, 
ekonomiansvarig 
Anders Rickardsson, sekreterare 
Kristofer van der Schaaf, informationsansvarig 
Claes Carnefeldt, ledamot 
Nicklas Lindroth, ledamot 
 
Suppleanter 
Ulrika Johannessen  
Rita Stetter 
 

Varmt välkomna alla nyinflyttade! 

Johan Eberson, Per Enlund, Barholmen AB, 
Jair/Birgitta Kaplun, Siavash Ghorbeni, Anna-Lena 
Ekman, Eriksson/Nirmark, Catharina Jansson, 
Susanna Rystedt, Åsa Talu Hedlund, Fredrika 
Schönbeck, Douglas Holmstrand, LW Operations 
AB, Fredrik Palmberg, Jonas Sahlsten, Andreas 
Hammarlund, Jessica Karlsson, TLS Energimätning 
AB, MIHAB AB, Hanna Hein, Johanna Rund och 
Theres Wallström. 
 
Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna till 
vår förening och hoppas att ni skall trivas hos oss. 
 
 

Mässens Årsstämma 

Årets stämma kommer att hållas måndagen den 11 
maj. Då är alla ni som är intresserade av att träffa 
styrelse och förvaltare hjärtligt välkomna. Information 
om lokal och tid kommer med kallelsen. 
 

Du bestämmer i Mässen! 

Visst vill du väl det? 
 
Du 
- anser att Mässen bör skötas minst lika väl som nu 
- tror att du kan se till att det blir så, tillsammans med 
andra 
- är angelägen om en god standard och en rimlig 
månadsavgift 
- vet att den som styr når sitt mål lättare än den som 
inte bryr sig 
 
Så var med och påverka! 
 
Föreningen behöver ledamöter och suppleanter till 
styrelsen - dig som vill växa in i jobbet och dig som 
redan har god erfarenhet. 
 
Intresserad och nyfiken på hur styrelsearbetet fungerar 
rent praktiskt? Kontakta valberedningen! 
 
Jonny Johansson, 08 528 00 334, 
jonny.johansson@tritech.se  
Anna-Karin Westöö, 0737 044 652, 
ak.westoo@gmail.com 
 

Vårstädning! 

Våren är äntligen här och för att vi ska kunna njuta till 
fullo på våra gårdar genomförs vårstädning, då bl.a. allt 
grus ska sopas från gångarna, nu i april. 
 

Apropå våren… 

Till våren och sommaren vill vi självklart 
göra fint och smycka ut våra balkonger. 
Vi ber er dock att inte vattna 
blommorna så att det kommer ner 
vatten till grannarna. Utanpåhängande 
blomlådor är också absolut förbjudna. 
 

Dörrprojektet 

Våra nya dörrar är på plats och de sista justeringarna 
sker för närvarande och slutbesiktning sker innan april 
månads slut. 
 
 
 



Karin Boye 

Författaren Karin Boye hörde till de första som 1933 
flyttade in i den då nybyggda Skeppargatslängan 96-
102. I påsk blir det 70 år sedan hon dog och vi 
Mässen-bor kommer oss äntligen för att sätta upp en 
minnesskylt vid hennes port, Skeppargatan 102. 
Under tiden på Skeppargatan var hon oerhört 
produktiv och skrev vid sidan om romanerna Kris, För 
lite och Kallocain även diktsamlingarna För trädets skull 
och De sju dödssyndarna (utgavs postumt) samt noveller 
och essäer.  
Minnesskylten sätts upp lördagen, den 16 april kl 13.30 
med anföranden, diktläsning, och bubbel. Programmet 
fortsätter därefter på biblioteket i Fältöversten med 
utställning och föredrag.  
Detaljerat program finns i era portar och vi hoppas att 
många av er viger eftermiddagen 16/4 åt Karin Boye. 

(Karin i sitt hem på Skeppargatan, www.karinboye.se ) 
 

Har du planerat att bygga om din lägenhet? 

Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i 
installationer, nedtagning eller uppsättning av 
väggar, flyttning av dörrhål etc., kräver tillstånd. 
Ritning samt specifikation av föreslagna åtgärder 
tillställes förvaltaren. 
 

Katter i tvättstugorna? 

Nej, där ska de naturligtvis inte hålla hus! Förutom 
att det kan vara farligt för en liten kisse (eller annat 

husdjur) att vistas bland 
spillt tvättmedel och varma 
torkskåp, så har det 
förekommit lukt av kattkiss 
och även tussar av katthår i 
torkskåpet i tvättstugan på 
Skeppargatan 79. Då det 
finns personer med kraftig 

allergi så är detta högst olämpligt! Husdjur är 
gulliga men tänk på era grannars hälsa i första hand! 
 
 

Till dig som har tvättmaskin 

Om du har tvättmaskin så är det viktigt/nödvändigt 
att den är korrekt installerad. 
 
I Mässens basinformation står det: 
 
Tvättmaskin får endast monteras i 
badrum och förutsatt att maskinen 
installeras med fast jordad  
el-anslutning samt 
jordfelsbrytare. 
Avloppsslangen måste 
installeras fast till 
golvbrunn.  
Om du är osäker på om din 
tvättmaskin är korrekt installerad så ska du kontakta 
T&T förvaltning som gör en besiktning. 
 

Störs du av att någon granne… 

…spelar musik med hög volym?.  
 
Börja med att tala med din granne, om detta 
inte hjälper anteckna tidpunkt när du störts 
och skicka ett mail eller brev till förvaltaren. 
Muntliga klagomål godtages inte. matz.eklund@ttf.se  
 

Jourutryckning 

Vid fel som är av akut karaktär kan jourtjänster 
beställas på jourtelefon 08 - 18 70 00. 
Hissen har ett eget journummer  
0200-21 02 21  
Akuta fel är t ex  
-inget varmvatten, översvämning, 
strömlöst i hela  lägenheten trots 
att alla säkringar är hela.  
Kostnaden för en utryckning är  
ca 2.000kr. En onödig utryckning 
kan komma att debiteras anmälaren.  
Observera:  
Att glömma tvätt i tvättstugan är ingen 
jourutryckning som föreningen står för. 
 

Om du undrar över något... 

Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka ett 
mail till: styrelsen.massen@ttf.se. eller gå in på: 
 
 

    
 


