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Byte av ordförande
Styrelsens ordförande Åke Ström valde att kliva av sin post som ordförande vid styrelsemötet 4/2 pga
hälsoskäl. Vi tackar Åke för det stora arbete han gjort för förening under alla år. Åke kommer sitta
med som ledamot i styrelsen fram till årsstämman. Inga-Lill Lagergren (50A) har övertagit posten som
ordförande. inga-lill.lagergren@swedbank.se , 070-218 63 28
Parkering i området
Parkering av bilar i vår backe är under vintertid ej tillåtet då det kan vara ett hinder för snöskottning.
Övrig tid på året är parkering endast tillåtet på höger sida (nerifrån sett), längs med husen, alltså inte
på vänster sida där gångstråket ligger.
Snöskottning till teknikhus
Vi vill påminna om att varje hus ansvarar för snöskottning av en gång till teknikhusen så att
teknikerna lätt kan komma åt för underhållsarbete. Tyvärr så har det uppmärksammats att
skottningen inte sköts tillfredsställande.
Extrastämma 14 mars
Under 2014 har föreningens stadgar (regelverk) skrivits om och som förening behöver vi nu ta
ställning till de nya stadgarna genom två omröstningar. Den första omröstningen sker genom en
kortare extrastämma lördagen den 14 mars kl. 10.00 i det fria vid soprummet. Omröstningen
kommer endast att ta några minuter men registreringen av röstberättigade tar lite längre tid. Räkna
med en halvtimma totalt. Innan mötet är det bra om du studerat förslaget och inkommit med ev
synpunkter till styrelsen. Grunden till att omröstningen sker utomhus är att det rör sig om en kortare
stund samt att vi vill hålla nere kostnaderna för lokalhyra då vi tyvärr saknar egna lokaler för möten.
Vårens städdag 9 maj
Vintern ska bort och vi vill välkomna och förbereda våren och sommaren till området. Vi träffas som
vanligt utanför stora soprummet kl. 9.30 och går där igenom vad som behöver göras. Medtag gärna
arbetshandskar och enklare redskap. Städdagarna är till för att vårda våra gemensamma utrymmen
och bidra till en ökad trivsel och samvaro samtidigt som driftskostnaderna för föreningen hålls nere.
Vi hoppas så många som möjligt kan delta men förväntar oss att minst en per hushåll deltar. Efter
avslutat arbete serveras traditionsenligt lättare förtärning.
Årsstämma 21 maj
Årets föreningsstämma är planerad till torsdagen den 21 maj så se till redan nu att boka av denna
kväll i kalendern. Vi kommer under kvällen bl.a göra den slutliga omröstningen kring de nya
stadgarna. Mer information kommer i separat kallelse under våren. Sista datum för motioner till
stämman är 31/3.
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