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                             Information från styrelsen juni 2015

Värmen verkar dröja och vi står inför en sval och blöt(?) midsommar. Styrelsen vill innan alla 
kommande semestrar och flyttar till landet lämna lite information och önska en trevlig sommar.

Stämman
Stämman som hölls 26 maj var välbesökt, 28 medlemmar varav 23 röstberättigade. HSB:s 
ekonom, Nina Spégel, föredrog styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning för 
tiden 2014-01-01 – 2014-12-31 samt balansräkning per 2014-12-31. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Lennart Johansson, Lars Olofsson 
och Claes Backe på en tid av två år. Enligt valberedningens förslag, väljer stämman Bo Nilsson till 
revisor för ett år och Lars Pålsson som suppleant för ett år. Beslutas också att omvälja Carin Persson och 
Gullan Sjunnesson samt att nyvälja Bo Persson till valberedning för en tid av ett år. Carin Persson utses 
till sammankallande.

Styrelsen har konstituerat sig och har följande utseende:
      Ordförande                Lennart Johansson
     Vice ordförande         Lars Olofsson
     Sekreterare              Maj Persson
     Vice Sekreterare     Jan Lindeblad
     Studieorganisatör   Claes Backe
     Ledamot                 John Hagman

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag att anta nya stadgar. Detta var beslut 1. Det 
behövs 2 beslut för att ändra stadgarna och den andra omröstningen kommer att ske vid en extrastämma 
26 augusti. Kallelse kommer i augusti.

Garaget
Vi vill påminna om att se till att garageporten stängs utan att någon obehörig kommer in. Likaså 
är det av största vikt att de som använder sidodörren försäkrar sig om att denna går i lås efter ut- 
eller in-passering.

Golvet i garaget kommer att sopas maskinellt i augusti och då gäller som vanligt att alla fordon 
är ute. Detta kommer att ta en förmiddag. Om man ej är hemma vid tillfället skall bilnyckel 
lämnas till någon som kan hjälpa till med detta.

Fiskarstugan
Fiskarstugan används frekvent för trivselkvällarna och andra möten. Många klagomål har 
kommit på ljudet i fiskarstugan som gör det svårt att samtala när många är samlade och har 
trevligt. Styrelsen har beslutat att sätta upp nya och bättre ljuddämpande plattor i taket vilket 
sedan skall utvärderas om fler åtgärder behövs.
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Tvättstugan
Det har kommit flera klagomål på dålig lukt i tvättstugan. Vi har haft dit en rörläggare som tätat 
avloppet den 4 juni och vi hoppas detta har löst problemet.

Markiser
Trots att det verkar som sommaren dröjer och markiser för skydd mot solen inte är det första 
man tänker på, vill vi slå ett slag för ett beslut som tagits tidigare. Markiserna skall vara marinblå
till färgen. Den som byter ut eller sätter upp nya kan se hur det ser ut på ett flertal lägenheter 
vilka bytt på senare tid.

                                             
Med önskan om en Glad Midsommar och en trevlig sommar!
                                     

                                    Styrelsen
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