Ny hetsblad 01 /1 6
Februari/mars 2 01 6
Redaktör, ansvarig utgivare:
Linnea Öst
linnea.ost@gmail.com

På årsmötet
I år hölls föreningens årsstämma måndagen 1 februari, i
Hägerstensåsens Medborgarhus. Stämman var mer välbesökt
än tidigare – till styrelsens stora glädje kom närmare 80
medlemmar.
På mötet godkändes årsredovisningen och bokslutet, och
styrelsen gavs ansvarsfrihet. På mötet valdes också ny
styrelse och valberedning.
Styrelsen består sedan 2016-02-01 av
Ordförande
Leif Andersson, ordförande, KD 10
Vice ordförande Karin Nordholm, vice ordförande, EB 31
Sekreterare
Hans-Olof Nilsson, sekreterare, HP 4
Ledamöter
Nils Antman, EB 2
Rolf Persson, ledamot, KD 2
Linnea Öst, ledamot, EB 2
Riksbyggens repr Thord Pettersson
Suppleanter
Leif Bohjort, suppleant, EB 6
Cosmin Munteanu, KD 15
Lisbeth Sundman, EB 10
Riksbyggens suppl Eva Zettervall, Riksbyggens suppleant
Valberedning
Sammankallande Sandra Wahlström-Jonsson, EB 2
Christian Brander, HP 17
Gun Cucarano, EB 6
Karl-Erik Ryman, HP 33
Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna finns på anslagstavlan i din
port.

Nytt: Tvätta på söndagar
Inför årsmötet fick styrelsen en motion från Sandra WahlströmJonsson. Hon föreslog att tvättiderna utökas så det blir tillåtet att
tvätta även på söndagar. De som arbetar dagtid har svårt att hinna
tvätta under vardagskvällarna, och tvättstugorna är ofta fullbokade
på lördagarna. Fram tills har enbart tvättstugan på Eva Bonniers
Gata 10 varit öppen för söndagstvätt.
Sandra föreslog att tvättiderna ska gälla alla veckans dagar.
Styrelsens svar på motionen var att maskinerna bullrar, och boende
kan bli störda. Styrelsen föreslog därför att tillåta tvätt på söndagar
mellan kl 10 och 17. Stämman röstade, med handuppräckning, för
styrelsens förslag. Tvättiderna ändras från 1 mars.
EB 10 kan du fortfarande tvätta som tidigare, kl 7-21.

Släpp inte in obehöriga
* Släpp aldrig in obekanta som
saknar nyckel eller portkod. De
har inte i våra hus att göra
* Ge aldrig portkoden till den
du inte känner. Se koden som en
portnyckel – den är lika viktig,
och ska absolut inte hamna hos
fel personer!
* Den samvetslöse har många
knep för att lura sig in i
lägenheter för att stjäla. Öppna
aldrig för någon som ber om
vatten, vill kolla elementen eller
ta ditt blodtryck.

Festlokalen
Det har visat sig vara besvärligt
att få bukt med vattenskadan i
föreningens festlokal. Därför
kan vi inte ge ett datum när
lokalen är återställd.
Styrelsen sammanträder
Behöver du får ett ärende
behandlat? Många ärenden
hanteras av Riksbyggen. Skicka
därför in handlingarna i god tid,
minst en vecka i förväg. Är du
osäker på hur du ska göra?
Kontakta Riksbyggen på
0771-860 860.
Nästa sammanträde:
22 februari
21 mars
25 april
23 maj
20 juni
4 juli

