MEDDELANDE
Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2019
Anita Nordstedt-Sparrvik ................
Lennart Isacsson .....................................
Hassan Hashemian ...............................
Roland Andersson .................................
Victoria Bergstrand ...............................
Per Lundahl .................................................

Ledamot/ordförande
Ledamot/vice ordförande/sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, Riksbyggens förvaltare

Lars Arwidsson ......................................... Suppleant
Carina Wiberg ........................................... Suppleant
Marie Fredlund ......................................... Suppleant, Riksbyggens ekonom

Föreningens revisorer
Tony Shapiro .............................................. Föreningens revisor
Wiard von Klopp ..................................... Föreningens revisor suppleant

Valberedning 2020
Lena Isaksson ............................................ Sammankallande
Lovisa Maddams
Christina Lind

Årsstämma
Styrelsen vill tacka er medlemmar som kom till vårt årsmöte för visat intresse. Det var totalt 27 medlemmar som fanns på plats.
Till nästa år måste ni själva ladda ner Årsredovisningen via kundwebben hos Riksbyggen. Detta av besparingsskäl för miljön samt att vi sparar
kostnaden för tryckning av årsredovisningen. De som inte har möjlighet att
själva via dator ladda ner en årsredovisning kan kontakta någon i styrelsen
så hjälper vi till. Är det någon som vill ha stämmoprotokoll när det är klart
och påskrivet, skicka då ett mejl till anitasparrvik@hotmail.com så skickar
jag över protokoll.

Garagestädning
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Måndagen den 13 maj 2019 hade vi garagestädning. Styrelsen har aviserat i god tid - i meddelande nr 109 i februari och genom rikligt med anslag i trapphus och källare inför åtgärden - angående denna städning. Det
var ändå 13 bilar som inte flyttades. Det kostar föreningen (d v s alla oss
medlemmar) onödiga pengar och styrelsen har nu tagit beslut på att vid
nästa städning, om man inte f lyttar sin bil, riskerar man att få sin garageplats uppsagd, då reglerna inte följts. Sedan tidigare finns möjlighet att be
någon i styrelsen om hjälp att flytta bilen inom garaget. Det finns således
ingen anledning att inte flytta bilen.
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Andrahandsuthyrning av garageplats
Detta får endast ske till medlemmar i föreningen, alltså inte till utomstående eller till en andrahandshyresgäst av en lägenhet. Ansökan måste först
ske till styrelsen för godkännande. Denna ansökningsblankett finns på vår
hemsida under dokument övrigt.

Gästlägenhet
Medlemmar har hört av sig om att det fungerar mycket bra med bokning
av gästlägenheten och de är mycket nöjda. Vi tackar för er respons.
När ni använder lägenheten så ber vi er att respektera att städa efter er.
Lämna inte kvar använda schampon, tandkrämer eller duschkrämer, lakan
eller handdukar. Töm även kylskåpet efter er.

Styrelsens inbokade möten är
Tisdagen den 27 augusti, tisdagen den 24 september, onsdagen den 23
oktober och tisdagen den 26 november.

OBS!
Detta är det sista pappersmeddelandet – hädanefter kan ni se meddelandena på vår hemsida. Skälen är miljöhänsyn och kostnader. Ni som inte har
tillgång till dator, kontakta någon i styrelsen så kommer vi att lämna över
en papperskopia.
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Styrelsen passar på att önska er en fin sommar!
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