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Information från styrelsen

Städdag söndagen den 6 maj
I föreningens grönområden och skogsdungarna intill hus 1 och hus 4 har det samlats en hel del
skräp i form av plastpåsar, papper, tomburkar och flaskor m m. Skräp som påverkar trivseln
negativt och som dessutom kan vara farligt för barn och djur som vistas i vårt närområde.
Styrelsen har därför beslutat att kalla/inbjuda föreningens medlemmar till en städdag söndagen den
6 maj mellan kl 14 och 16. Då hjälps vi åt att städa bort skräp och annat avfall i syfte att göra vårt
närområde än mer trivsamt och säkrare. Samling vid lekplatsen bakom hus 3.
Föreningen bjuder alla som deltar i arbetet på en enklare picknick och dessutom ett tillfälle att lära
känna sina grannar i våra fyra hus. Skriv upp dig på deltagarlistan som ligger utlagd i din port.

Rapport från årsstämman
Den 12 april genomfördes föreningens årsstämma i Johan Skytteskolan. Vid stämman behandlades
bl a styrelsens förvaltning under 2011 och de fyra motioner som lämnats in till stämman samt val av
ny styrelse. För att få en komplett bild av vad som avhandlades på stämman hänvisar vi till protokollet, som kommer att distribueras till alla hushåll när det är justerat.
Redan nu kan vi informera om den nya styrelsens sammansättning och stämmans beslut beträffande
motionerna.
Den nya styrelsen består av Jan Johnsson, ordförande, lgh 242, Anna Erdefelt Klimkowska, lgh
455, Erika Larsson, lgh 441, Jan Lind, lgh 131, Hans Olsson, lgh 341. Till suppleanter i styrelsen
valdes Ulla Frithiof, lgh 264 och Helge Persson, lgh 344. Styrelsens sammansättning med namn,
telefonnummer och e-postadresser finns anslagna i samtliga portar.
Av de fyra motioner, som lämnats in, var det en som vann stämmans gillande. Det var motion 2
som föreslog att föreningen skulle sätta upp anslagstavlor i trapphusens entréplan. Motionerna
1 och 3 avslogs. Motionärens önskemål i motion 4 kommer att tas upp med JM i samband med
garantibesiktningen

Städning av garaget
Styrelsen har tillsammans med MobilPark schemalagt städningen av garaget för 2012. Garagestädning kommer att ske 30 maj, 29 augusti och 28 november. Påminnelser kommer att anslås två
veckor innan respektive städdag.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2 maj 2012.
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