Nyhetsbrev juni 2020
Ordinarie föreningsstämma 2020
Den 8 juni genomfördes den ordinarie föreningsstämman vid vår lekplats. Den rådande Covid-19situationen gjorde att styrelsen i mitten av maj beslutade att stämman skulle hållas utomhus. 23
medlemmar mötte upp i det strålande vädret och stämman kunde genomföras utan problem.
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Valberedningens förslag antogs i sin helhet. Bl a omvaldes Stig Lombard och Annika Bolin som
styrelseledamöter och nyvaldes Bobo Cavallin som styrelsesuppleant.
Efter stämman konstituerade styrelsen sig enligt följande:
Stig Lombard, hus 4, styrelseordförande (vald till 2022)
Torbjörn Carlsson, hus 2, sekreterare (vald till 2021)
Birgitta Nihlén, hus 4, ledamot (vald till 2021)
Martina Lundgren, hus 2, ledamot (vald till 2021)
Annika Bolin, hus 2, ledamot (vald till 2022)
Bobo Cavallin, hus 1, suppleant (vald till 2021)
Omvaldes Joakim Häll, BoRevison AB, som ordinarie revisor och Jörgen Götehed, BoRevision AB, som
revisorssuppleant. Omvaldes Shohreh Vafaeineshat, hus 3, och nyvaldes Staffan Källén, hus 3, att
utgöra valberedning.
Stämmoprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan liksom några bilder från den ekonomiska
redovisningen.
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Uppföljning av 5-årsbesiktningen
Som vi tidigare har informerat har styrelsen tillsammans med Ikano påbörjat ett arbete med att få
ner vår energiförbrukning som idag är för hög. Ikano har som en första åtgärd i det arbetet bytt
samtliga armaturer i våra trapphus och förråd till energieffektiva LED armaturer (och som också
kommer att bidra till lägre underhållskostnader på sikt).
Som en andra åtgärd kommer ventilationsfläktarna på taken på hus 1 och 3 att bytas under vecka 26.
Det som kommer att märkas under fläktbytet är att ventilationen stannar en liten stund. Så ni som
bor i hus 1 och 3 ring inte och felanmäl att ventilationen har stannat.
Fläktarna på hus 2 och 4 byttes redan för ett par år sedan.
Sortering av hushållsavfall
Vi blir allt bättre på att sortera vårt matavfall. Av hela vår sopmängd i kilo räknat är andelen matavfall
21 %. Detta innebär att kostnaderna för vår sophämtning minskas då vi inte betalar för hämtning av
matavfallet. Vi kan bli ännu bättre. Fortfarande är det dussinet hushåll inte hämtat sina ”kit” i
återvinningsrummet. Att sortera ut matavfallet är inte bara bra för föreningens ekonomi utan även
för miljön.
Blomlådor på balkongräcket
Visst är det trevligt med blommor på balkongen, men tänk på att blomlådor inte får hänga på utsidan
av balkongen. Där utgör de en stor olycksfallsrisk.

Styrelsen önskar alla i föreningen en trevlig sommar
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