NYHETSBREV MAJ 2019
Ny styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ledamöter:

Suppleant:

Valberedningen inför 2019 har stämman
Annette Linton
Claes Nordin
Joakim Dijner
Hans-Ove Sjövall
Mattias Rodier
Adam Andersson
Mark Frostenäs
Kerstin Bard
Stig Ursing
Neda Mirtorabi

Vid våra styrelsemöten deltar även vår
förvaltare från HSB Göteborg, Klas Öhberg.

Årsstämman för 2019 är genomförd och
56 medlemmar deltog. Nya styrelsemedlemmar valdes in och protokoll läggs in
på hemsidan.

Val av revisor och suppleant
Till internrevisor och suppleant valdes Daniel
Hedman som ordinarie och Marie Ahlqvist
Karlsson som suppleant.

Tomträttsavgälden höjs kraftigt nästa år.
Mötet godkände att styrelsen i samarbete
med andra föreningar och insatta personer
arbetar för att bestrida höjningen.

Ventilationen ger för kraftigt drag
i en del lägenheter. Offert för injustering är
begärd och arbetet ska påbörjas under året.

Gruppavtal bredband
Under stämman föreslogs ett gruppavtal att
ansluta föreningen till bredband och ett
mindre kanal-paket via Telenor. Stämman
antog inte förslag 2 (se proposition 1 i
årsredovisningen) men gav styrelsen mandat
att gå vidare med förslag 1, ett mindre paket
med bara bredband. Startdatum är inte satt
ännu men mer information kommer.

omvalt Christer Dijnér som sammankallande,
med nyval av Fanny Linton och Elisabeth Edén
för samtliga 1 år.

Nya bostäder Offerter är begärda och
leverantör är vald. Investeringen beräknas ge
ett bra tillskott i kassan och fler medlemmar att
dela utgifter med.

Möjlighet att glasa in sin balkong ska
undersökas vidare efter att stämman antagit
motionen om detta. Vid byggnationen ansvarar
lägenhetsinnehavaren för allt underhåll,
byggnation/montering, och demontering/
återmontering vid behov.

Hissdörrarna på Karl Gustavsgatan 31 och
Viktoriagatan 38 har inte kunnat ställas upp
men funktionen ska nu ha återställts.

En låscylinder ska monteras i dörren från
garaget till hissen i Viktoriagatan 32 för att
förhindra att obehöriga får åtkomst till
byggnaden.

Container kommer ställas ut under perioden
17 maj - 24 maj.

Bouleturnering 22 maj kl. 18:00!
Vi bjuder på korv med bröd! Utmana dina
grannar på en bouletävling, vi delar in oss i
lag från respektive trappuppgång, skriv upp
dig på anmälningslistan i porten.
Alla är välkomna!

“Ingen vinter varar för evigt; ingen vår skippar sin tur.” – Hal Borland

