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Föreningsstämman den 19/5
Denna gång blev den av, den hölls i strålande solsken
framför föreningslokalen. 19 av 67 lägenheter var
representerade. Avstånden mellan deltagarna på
gräsmattan var väl tilltaget. Några hade med sig stolar
men de flesta stod upp.

Efter föreningsstämman den 19/5
När stämman var slut fanns det tid till att informera om
vad som är på gång och men även att få svar på frågor.
Här är ett axplock:

Huvudpunkterna:

Sandrening av våra två lekplatser kommer att
genomföras på måndag, den 25/5. Det är en av
åtgärderna för att uppfylla kraven vid besiktning av dem.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

• 2019 års resultat, 138 263:‐ balanserades i ny räkning.
• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Vid sandrening renas sanden
men den får även större
volym vilket ger en stöt‐
dämpande verkan vid fall.

• Styrelsen har nu denna sammansättning:
Henrik Jensen, Åsa Åberg, Katarina Vukin,
Mats Larsson, Sofia Gullberg, Bo Winter och
Dragana Balatinac.

Dock kan vi eventuellt även
behöva komplettera med
mer sand, vi får se.

• Valberedningen består nu av Göran Jönsson och
Bengt Gustavsson.
• Ändringarna av stadgarna var en av punkterna och där
var de viktigaste ändringarna att ansvaret för
ytterdörrarna läggs över på bostadsrättshavarna.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

En annan ändring är att kallelse till föreningsstämma
även kan ske på elektronisk väg, typ mail.

Grundligt
En del av putsen på socklarna
på förråden till 4‐orna har
fallit av och behöver åtgärdas.

De andra ändringarna i stadgarna var av kosmetisk
art, tex felstavningar, felaktiga ord och markeringar
som är nu borttagna för att underlätta läsbarhet
och förståelse.

Stenbergs bygg utför detta, de
boende meddelas innan det
sker. Hus 35, 37, 41 och 47 är
klara.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

• Protokollet kommer att distribueras senare.

Livsviktigt
En av våra boende har inkommit med förslag om
införskaffande av hjärtstartare. Placeringen skulle i så fall
vara i soprummet. Vi gjorde en förfrågan på mötet och
fick positiv respons. Styrelsen kommer att undersöka
alternativen som även ska kompletteras med utbildning.

Vill ni göra en insats för föreningen?
Föreningen är alltid intresserad av personer som vill
hjälpa till att driva vår förening framåt. Det finns flera
uppdrag att hantera, bland annat med trädgårdsarbete.
Känner du att du är den rätt person för det?
Hör av dig till info@ingegerd.com.

Dags att måla
Föreningen håller med färg för de som så önskar.
Kontakta Jan‐Erik Hutor 45 B, så hjälper han Er.
Vid rengöring, använd borste och såpa för bästa resultat.
Att använda högtryckstvätt på målade ytor avråder vi ifrån
eftersom det ruggar upp ytan.
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Till sist…
‐ Vill vi påminna om att bilkörning på området är tillåten
vid av‐ och pålastning av varor. Hastigheten ska vara
mycket låg och bilen körs därefter snarast ut ur området.
‐ Källsorteringen avser endast förpackningar. Annat
förpackas i plastpåse och kastas i den stora containern.
Kartonger ska skäras ner och plattas till, så klart.
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