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Nyhetsbrev April 2020 

ÅRSSTÄMMAN  

Vi vill återigen påminna om tid och datum för föreningsstämman. Det är 

betydelsefullt att du kommer till föreningens årsstämma. Där och då får du 

reda på vad som hänt under året. Du får också reda på hur föreningens 

ekonomi och utvecklingsplaner ser ut inför kommande verksamhetsår och du 

får möjlighet att rösta fram en kompetent styrelse att förvalta din och dina 

grannars egendom. 

 

Tid: Tisdag den 5 maj 2020, kl. 18.00  

Plats: Blåkråkans innergård  

I nästa sida bifogas även valberedningens förslag till styrelseledamöter för 

verksamhetsåret 2020-2021.  

 

Ta gärna med ditt exemplar av årsredovisning till stämman.  

 

 

GÅRDSSTÄDNING  

Våren har redan anlänt och det är därmed återigen dags för att städa vår 

innergård och plantera nya växter. Vi hoppas att vädret är med oss så att vi 

kan njuta i solen medan vi jobbar. Som vanligt lottar vi ut ett presentkort till en 

näraliggande restaurang! 

Vi samlas på innergården kl 10.00 och delar upp oss för de olika sysslorna. 

På grund av omständigheterna blir det ingen grillning i år, men det bjuds på 

god fika till deltagarna. Vi siktar på att vara klara med städning och plantering 

vid 12-tiden. 

 

PÅMINNELSE CYKELRENSNING 

Som tidigare meddelats kommer vi i början av maj att rensa bort de cyklar 

som inte används från föreningens mark och i cykelkällaren. Vi påminner om 

att de cyklar som används ska markeras med en röd klisterlapp på skärmen 

ovanför bakhjulet senast den 30 april. Om skärm saknas sätts klisterlappen 

på annat ställe, synligt. Klisterlapparna finns att hämta från alla anslagstavlor 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen  
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VALBEREDNINGSFÖRSLAG TILL STÄMMAN 2020-05-05 KL. 18:00  

 

Styrelse 2020-2021 

Robert Hyltén-Cavallius  ordinarie ledamot  1 år kvar  

Föreslås till styrelsens ordförande 

André Malm ordinarie ledamot  1 år kvar 

Marwa Hussein ordinarie ledamot 1 år kvar 

Anna Eriksson ordinarie ledamot Omval på 2 år 

Erik Hallqvist ordinarie ledamot Nyval på 2 år 

Madeleine Bergman ordinarie ledamot Nyval på 2 år 

 

 

Valberedningen har i år bestått av: 

Charlotte (Lottie) Söderberg, ordförande Roslagsgatan 47 

Lars-Göran Sundström  Roslagsgatan 49 
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