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Re-lining
Nu återstår endast att ta hand om mindre
återställningsarbeten, åtgärda några
besiktningsanmärkningar i 9:an och att följa
upp den information som vi boende har
lämnat till Re-new om något som har
samband med reliningsarbetet behöver
åtgärdas i lägenheten.
Nycklarna till våra lägenheter återlämnades
förra veckan men många nycklar avhämtades
inte. Ett nytt tillfälle att hämta nycklarna
kommer anordnas inom kort. Det är viktigt att
ni som inte redan hämtat nyckeln använder
sig av detta tillfälle för att få tillbaka nyckeln
eller, om man inte kan det, kontaktar
projektledaren.
Årsstämma
Det var roligt att så många kom till
Årsstämman. Värdefulla diskussioner och
synpunkter. Vi avtackade Henrik Qvist som
Ordförande då han flyttar från föreningen.
Henrik har lett arbetet i styrelsen på ett
formidabelt sätt och kommer bli saknad när vi
skall förhandla priser med våra leverantörer.
Motionen som var uppe för omröstning
avslogs.
Styrelsemedlemmar
Styrelsens sammansättning efter stämman:
Ulf Rehnberg – Ordförande
Fredrik Lönegård – Vice ordförande
Annika Rausin – Sekreterare
Martin Redenby – Ledamot
Ann Strömberg – Ledamot
Birger Simonsson – Ledamot
Ebba Mårtensson – Suppleant
Katarina Nordström och Patrik Lindström
fortsätter som revisorer med Katarina Ek och
Julia Hauer som suppleanter. Extern revisor
från Ernst & Young AB.
Valberedningen består även framöver av
Caroline Elmstedt och Louise Rehnberg.

Uppmaningar
Ett par saker som vi tagit upp tidigare, men som
flera medlemmar på Årsstämman tog upp:
• Om alla som har cyklarna i källaren
ställer in dem vinkelrätt mot cykelställen
som det är tänkt i stället för längs med
ställen så får vi plats med många fler
cyklar.
• Om alla som slänger kartonger viker
ihop dem innan de stoppas i kärlen så
blir de inte fulla så fort och föreningen
(dvs vi alla) slipper betala extra avgifter
för överfulla kärl och extra hämtning.
• För att undvika att obehöriga personer
tar sig in i våra byggnader så uppmanar
vi alla att stå kvar vid dörren tills den
stängts när vi går in eller ut.
• Det är jättetrevligt att våra gårdar
används, och att vi har barn som leker
här. Tänk bara på att visa respekt för alla
i samband med bollspel och lek.

Lister för anslag
Lister för anslag av tillfälliga meddelanden, tex
infobladet har nu även satts upp i hissarna.

Nästa styrelsemöte
Den 4e juli har vi nästa styrelsemöte. Styrelsen
är tillgänglig för frågor etc. på mail eller i
styrelserummet från 18.15.

