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HEJ ALLA BOENDE 

Midsommar närmar sig med stormsteg och 
därefter, så småningom, förhoppningsvis lite 
sommarvila. I vanliga ordning har vi så här års 
en nyvald styrelse för det kommande året att ta 
tag i balkongprojekt mm.  

 

FÖ REN ING SSTÄMMA O CH S TYREL SE  

Den 31/5 höll föreningen sin årliga ordinarie stämma 
– tack till alla er som deltog och tog ansvar för vår 
förening – med genomgång av föreningens ekonomi 
och verksamhet, det beslutades om ansvarsfrihet för 
avgående styrelse och genomfördes val av en ny. 
Styrelsen omvaldes i stora delar men tyvärr lämnade 
Britt-Marie Afzelius oss för nya äventyr på annan ort 
– vi tackade av henne med blommor efter flera år av 
mycket god insats. Som tur är träder nu Ove Eriksson 
in som suppleant – vi andra, rävar, hälsar honom 
varmt välkommen till styrelsen. Efter stämman 
konstituerade sig styrelsen och ser för 2017 – 2018 ut 
som följer: 

Mari Melin, nr 3, ordf 
Erik Ideström, nr 5, kassör 
Erik Carlsson, nr 7, sekr, webbmaster 
Gill Iverman, nr 7, ledamot 
Michelle Andersen, nr 7, vice kassör 
Ove Eriksson, nr 3, suppleant 

Protokoll från stämman kommer inom någon vecka 
att finns tillgängligt på föreningens hemsida, för 
utskrivet exemplar ta kontakt med styrelsens 
sekreterare. 

 

SOMMAR O CH  GR ILLN ING  

ommar tenderar att innebära grilltider och vi vill 
bara påminna om att på innergården ska all 
grillning ske i mittcirkeln och i övrigt gäller fem 

meters säkerhetsavstånd från grill till hus. 
Engångsgrillar ska placeras säkert och får absolut inte 

placeras på gräs eller trä och inte heller på natursten 
som riskerar att spricka. 

Om ni har grillat se till att städa i ordning efter er, ställ 
undan grillen så den inte är i vägen för övriga 
medlemmar och ta in kol och tändvätska. Kol och 
tändvätska som påträffas ute på de allmänna ytorna 
kommer att beslagtas. 

 

BAL KONG ER  

Det förra nyhetsbrevet ägnades helt åt balkongerna 
och det kommer ut ytterligare information om 
projektet i dagarna så här kommer bara en kort 
kommentar. Till en början försöker vi nu få datum för 
när TBO kan komma hit och mäta lägenheterna – vi 
återkommer med mer information. Sen kommer TBO 
under sommaren påbörja konstruktion av 
balkongerna i sin fabrik och nästa stora steg för oss 
blir rivningen som inleds i september. 

PARK ERIN GEN  

Vi har skrivit kontrakt med Q-park om bevakning av 
parkeringarna och i det ingår även uppförande av P-
automat för gästparkeringen – vilket kommer ske nu i 
sommar. Vi återkommer med mer information om p-
tillstånd och rutiner under sommaren. 

NYTT  AVTAL  MED REDAB  

Under våren har vi arbetat fram ett nytt avtal med vår 
förvaltare Redab – föreningen har fått in starkare 
regleringar av Redabs ansvar i avtalet. Samtidigt har 
vår kostnad ökat lite vilket speglar de vidgade 
arbetsuppgifter Redab tar på sig. 

Hälsningar 

Styrelsen 
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