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                             Information från styrelsen mars 2015

Vi har fått flera nya medlemmar och dessa hälsas varmt välkomna till vår trevliga förening. 
Bifogat finner ni en uppdaterad Boendeförteckning per mars 2015. Om det är så att man vill 
ändra telefonnummer så lämna en lapp till Lennart Johansson, lgh 15 i hus 250.

Vägarbetet
Som ni ser så gräver man norr och söder om våra hus. Utanför våra hus behöver man inte gräva 
på vår sida av vägen eftersom vi redan har de anslutningar som krävs. Förhoppningsvis skall vi 
inte drabbas av några större störningar än de vi redan upplever. 
Innan bussarna släpps på vill man lägga asfalt och låta den sätta sig ett tag. Den prognos de 
arbetar efter i dagsläget är att vägen skall kunna öppnas upp för bussarna och boende vecka 18, 
den 26 april. De betonar att det är en prognos som kan ändras åt båda hållen.

Inför stämman
Vi är en liten förening där vi har att utse en styrelse med 3-11 deltagare, revisor med suppleant 
och valberedning. Vi är idag 6 medlemmar i styrelsen. Är du intresserad av att hjälpa till i 
föreningsarbetet så meddela Carin Persson som är ordförande i valberedningen.

Stämman kommer att hållas 27 maj. Stadgeenlig kallelse kommer senare. I år kommer vi också 
att ha en extra stämma i september. HSB har arbetet fram nya stadgar och för att ersätta 
nuvarande stadgar behövs omröstning på ordinarie stämma och en extra stämma.  

Föreningens mål
I föreningens årsredovisning redogörs bland annat för de mål som ligger till grund för 
föreningens verksamhet. Målen är:

Att bevara fastighetens värde
Att vara en bra fastighetsägare
Att stärka föreningens identitet på bostadsmarknaden
Att öka överlåtelsevärden mer än likvärdiga föreningar
Att ha en stabil avgiftsutveckling över tiden

En av styrelsens uppgifter under året blir att utveckla och tydliggöra hur vi ska arbeta för att 
målen ska kunna uppfyllas.

Gästparkering
Vi vill påminna om regeln för gästparkering. Det gula gästkortet som talar om vem som besöks 
skall finnas synligt i bilen. Max tre dygn kan platsen utnyttjas.

Vattenskador
Vi har tyvärr några vattenskador vilka kommer att åtgärdas och detta är anledningen till att ni 
kanske kan se kranbilar vid husen någon gång. 
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Trivselkvällarna
Dessa är i full gång med nya aktiviteter i Fiskarstugan. Mycket uppskattat och många 
medlemmar deltar i dessa sammankomster. Program finns uppsatta i slussarna ut till garagen. 
Stort tack till Ann-Mari Backe och Lena Persson för engagemang och varierat program.

                                             
Med önskan om en Glad Påsk och en trevlig vår.
            Styrelsen
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