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Föreningens årsstämma hölls 2019‐04‐04 i Sankt Olofs kyrkans församlingssal.
 Av föreningens 67 lägenheter var 31 röstberättigade representerade, totalt 45 personer.
 Dessa personer lämnade styrelsen: Jonas Wahlgren, Anna Larsson och Ann Dahlin.
 Nyval skedde av dessa: Åsa Åberg – 2 år, Mats Larsson – 2 år och Katarina Vukin – 1 år.
 Utdrag ur mötet: Styrelsen har antagit en policy att föreningen står för halva kostnaden dvs
2000:‐ (riktpris är ca 4000:‐) om medlem vill sätta in ljuddämpning i fläkt/ventilation.
Resterande kostnad plus eventuellt jobb för återställning får medlem själv bekosta.



Arbetet med att byta ut trädäcken på lägenheter med balkonger är nu färdigställt.
Även staketet mot cykelstigen vid 61B, se rödmarkering i bild, är klart.



Genomgång av skicken på staketen kommer att ske under sommaren, detta för att lättare kunna
förutse framtida kostnader. Årlig rengöring av staketen rekommenderas. Undvik högtryckstvätt,
använd hellre borste och rengöringsmedel.



Målning av fönsterbleck kommer fortsättningsvis att
hanteras av föreningen. Har ni behov av få dessa
målade, maila då in namn och husnummer till
info@ingegerd.com.



Sneda lyktstolpar ska rätas upp.



Förslag och kostnadsförslag till en nedåtriktad belysning
på väggen bakom soprummet är på gång. Placeringen är
alltså på gaveln av 49A, se rödmarkering på bilden till
höger.



Ny skottkärra är inköpt. På grund av stöldrisken
har vi satt ett lås om den eftersom dörren till
trädgårdscontainern numera är olåst. Fråga någon i
styrelsen om koden. Lite olämpligt att informera om det
här.



Färg finns att tillgå för de som behöver måla sina staket.
Nytt är att vi ska göra en koll på staketets skick innan
målning. Efter målning ska överbliven färg tillbaka till
föreningen. Detta för att vi inte ska ha rester kvar hos
var och en och som kanske inte används mer. Miljövänligt, kostnadseffektivt och smart eftersom
färgen kostar runt 300:‐/litern.



Hemsidan är uppdaterad, kolla gärna, www.ingegerd.com
Fortsatt trevlig vår!
/styrelsen
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