Nyhetsbrev maj 2021

Ny styrelse
Årets föreningsstämma hölls via poströstning den 26 maj. Den nya styrelsen har
följande sammansättning:
Erik Hallqvist, R47, ordförande, 1 år kvar
Anna Eriksson, R57, 1 år kvar
Ann Melin, R47, nyval 2 år
Fredrik Överli Larsson, R47, nyval 2 år
Johan Börjesson, R57, fyllnadsval 1 år
Som styrelsesuppleant valdes:
Lars-Göran Sundström, nyval 1 år
Ny valberedning
Till valberedningen valdes:
Robert Hyltén-Cavallius, R47, sammankallande
Marwa Hussein, R45
Informationsmöte 2 juni kl 19.00 – digitalt
Eftersom föreningsstämman genomfördes via poströstning fick styrelsen
därmed inte chans att träffa dig för att sätta ord till årsredovisningen för förra
verksamhetsåret. Det vill vi råda bota på och har därför den 24 maj bjudit in dig
till ett digitalt informationsmöte via Hembokat där meddelandet kommit till din
e-mailadress. Under detta informationsmöte passar vi även på att presentera vår
nya styrelse samt, som traditionen påbjuder efter genomförd stämma, informera
om vad som är planerat att hända i fastigheten under pågående verksamhetsår.
Du är hjärtligt välkommen att delta, lyssna på information och ställa just dina
frågor till oss i styrelsen.
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Laddstolpar
Som vi tidigare meddelat har föreningen installerat laddstolpar på
parkeringsplatserna 1-4 samt 14-15. Idag sköts köhanteringen för samtliga
parkeringsplatser genom HSB på http://mitthsb.hsb.se/. När en parkeringsplats
blir ledig kan medlemmen som står i kön anmäla intresse för platsen, och
medlemmen med flest ködagar, som anmält intresse får då hyra denna. Detta
kommer fortfarande att vara fallet, däremot kommer medlemmar som redan hyr
en parkeringsplats att ha förtur att få byta till en parkeringsplats med laddstolpe
om en sådan blir ledig. Därefter går den då lediga platsen ut genom MittHSB.
Detta kommer att skötas genom ett internt kösystem där en medlem som redan
hyr en parkeringsplats kan anmäla intresse till styrelsen. Mer information om
parkeringsplatserna, såsom pris och regler mm finns under
Medlemsinformation/Parkeringsplatser på hemsidan, https://hembokat.se
Byggsäckar
Styrelsen vill återigen påminna om problemet med byggsäckar. Det finns alltför
många byggsäckar som ställs upp utan tillstånd och som är felaktigt placerade.
Byggsäckarna skapar framkomlighetsproblem inte bara för rörelsehindrade och
synskadade utan hindrar även utryckningspersonal, snöröjare och gatustädare.
Dessutom kan säckarna dra till sig råttor om förbipasserande använder dem till
att slänga matrester i.
Styrelsen lägger onödigt mycket arbete varje år på att försöka ta reda på vems
byggsäcken är och be den som är ansvarig att flytta på den. Du som renoverar
och inte iakttar reglerna för bortforsling av avfall måste ta ditt ansvar och se
till att forsla bort byggsäcken inom 1-2 dagar, vilket vi har angett under
regler för ombyggnation på hemsidan. Namn och lägenhetsnummer ska anges
direkt på byggsäcken. Föreningens och stadens ordningsregler måste
respekteras!
Post
På en hel del post som delas ut av brevbäraren saknas det officiella
lägenhetsnumret (4-siffrigt) som ingår i postadressen. Vi har ju nu kompletterat
namntavlorna med dessa nummer och för brevbäraren vore det en förenkling
om detta nummer alltid står på posten som delas ut. När det saknas behövs
ibland ett detektivarbete för att hitta rätt, speciellt med tanke på de många inoch utflyttar som sker och där inte alltid adressändring följer flyttdag. Var alltså
noga med att alltid meddela officiellt lägenhetsnummer till dina avsändare!
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Inför sommarresor
En sommar med förhoppningsvis mer möjlighet att kunna resa än vi hade förra
året har vi framför oss. Vi påminner om några saker om du reser bort:
- Dra ut sladdar till antenn, modem och elektronik
- Stäng av vattenledningar om du har diskmaskin eller andra maskiner med
vattentryck
- Kom gärna överens med grannar om ömsesidig hjälp med blomvattning. På
så sätt hjälps vi åt att ha uppsyn över lägenheterna om något oförutsett
inträffar och samtidigt kan det avhjälpa att visa någon obehörig att man är
bortrest. Detta är en del i Grannsamverkan.
Krukor på innergården
Nu har nya växter planterats i krukorna på vår fina innergård. Om du går förbi
och märker att jorden i krukorna är torr får du gärna fylla vattenkannorna, som
står utanför port 55, och vattna i krukorna.
Vi önskar alla boende en skön sommar!

Vänliga hälsningar
Styrelsen
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