INFORMATIONSBLAD #1, 2014!
VÄLKOMMEN
till nummer 1/2014 av vårt informationsblad. Våren går mot sommar, och det är
dags att summera vad som hänt inom
föreningen under vårterminen 2014, och
även blicka framåt. !
FÖNSTERBYTET PÅ HÄLLBYGATAN!
!
I förra informationsbladet konstaterade vi
att fönsterrenoveringen på Prästgårdsgatan
var klar, och att fönsterbytet på Hällbygatan
också var klart förutom att balkongdörrarna
inte var bytta. Dessa byttes under senhösten
2013, slutbesiktning utfördes kort därefter
och nu återstår enbart några småsaker vad
gäller Hällbygatans "fönsterprojekt", t.ex.
montering av nya "vädrings-pinnar" på
balkongerna (de gamla åkte ut med de
gamla balkong-karmarna). Vi har beställt
monteringen, och hoppas att pinnarna skall
vara på plats inom kort och sedan fungera
som det är tänkt. Berörda lägenhetsinnehavare kommer att bli kontaktade i god
tid innan det är dags. !
FÖRENINGSSTÄMMAN 2014
!
Vår ordinarie föreningsstämma ägde i år
rum den 5 maj, vilket är betydligt senare
än föregående år. Detta beror på att vi bytt
räkenskaps- och verksamhetsår från brutet
(1/10-31/9) till kalenderår (1/1-31/12),
verksamhetsåret blev därför denna gång
förlängt, 1/10 2012 - 31/12 2013, och
eftersom
stadgarna
föreskriver
att
"ordinarie föreningsstämma skall hållas
inom sex månader efter utgången av varje
räkenskaps-år"
så
blev
stämman
framflyttad. !
Tjugotvå röstberättigade medlemmar kom
till cafe Brostugan för en halvannan
timmas samvaro. Lättare förtäring bjöds,
medan de sedvanliga ordinarie punkterna
avhandlades, såsom genomgång av/beslut
om årsberättelsen, ny- eller omval av
styrelsemedlemmar etc.!
!
(forts. baksidan!)!
!

Vänd!!

FÖRENINGSSTÄMMAN 2014 (FORTS.)
!
2014 års styrelse består nu av följande personer:!
!
Thomas Norberg!
Anna-Karin Björnberg!
Johan Gråsjö!
Gunilla Westermark!
Lars Magnusson (HSB-rep.)!
Jan Clavebring!
Karin Bäckström!
Joan von Segebaden (suppleant)!
Dick Moberg (suppleant)!
!
Tre styrelsemedlemmar har under det gångna
året avflyttat: Martin Hällerfors (ordinarie), Fia
Ence Eriksson (ordinarie) och Lena Hamring
(suppleant). Nya i styrelsen är Karin Bäckström,
Joan von Segebaden och Dick Moberg, vi hälsar
dessa tre hjärtligt välkomna till styrelsearbetet.
Vi ser fram emot ett år med nya initiativ för att
utveckla och förbättra boendet i vår förening!
Några exempel på frågor som det kommer att
arbetas med: !
!
ENERGIFRÅGOR!

!

Styrelsen har bildat en energigrupp som skall
utreda möjligheterna till en mer självständig
energiförsörjning, t.ex. genom att använda
solenergi
och/eller
bergvärme
som
ett
komplement till den fjärrvärme och traditionella
el som nu försörjer våra hus med energi.
Kostnaden för fjärrvärmen är den enskilt största
posten i vår budget, och den kommer troligen att
stiga ännu mer framöver, eftersom leverantören
(Vattenfall) nyligen sagt upp det nuvarande
ramavtalet som HSB förhandlade fram för några
år sedan. Energigruppens första uppgift blir att
kontakta föreningar och organisationer som har
egna erfarenheter av alternativa lösningar.!
!
OMMÅLNING AV GARAGEDÖRRAR ETC!

TRÄDGÅRDSFRÅGOR!
!
I samband med renoveringen och nyinköpen av
trädgårdsmöbler som nyligen gjordes, så
diskuterade styrelsen också under våren en
uppfräschning av grillplatsen på gården. På
ritbordet ligger nu ett förslag där "planket" som
nu inramar grillplatsen ersätts med en
"pergola" (en växtställning med klängväxter)
med ungefär samma form. Den som är
intresserad kan besöka gården innanför
Norrlandsgatan 42 här i närheten, anordningen
som finns där har varit vår inspirationskälla. !
!
CYKELRENSNING!
!
Vårt förvaltningsbolag genomförde nyligen
rensning av ägarlösa cyklar i källare och
cykelställ. De bortforslade cyklarna förvaras
under en tid i ett speciellt förråd, den som saknar
sin cykel kan kontakta vår förvaltare Lars
Magnusson
(018-180140)
för
närmare
upplysningar. !
!
CONTAINER FÖR GROVSOPOR!
!
En container för grovsopor (obs: ej elektronik!!)
kommer att finnas uppställd på gården under
tiden 2/6 – 10/6, passa på att slänga möbler och
annat som inte längre behövs i lägenheter och
vindsförråd. Den årliga städningen av allmäna
utrymmen kommer också att äga rum under
denna period, allt lösöre som inte är uppmärkt
med namn i dessa utrymmen kommer att
bortforslas!!
Till sist en förmaning som gäller engångsgrillar:
Tänd dem INTE då de står på något som kan
skadas av hettan, t.ex. trädgårdsborden! !
!
!

!

Garagedörrarna i våra hus har länge behövt en
uppsnyggning, men bygget på andra sidan
Hällbygatan och vårt eget fönsterprojekt har gjort
att vi hittills skjutit eventuella åtgärder på
framtiden. Nu är det dock dags: Grundlig
ommålning av garagedörrarna på Hällbygatan är
beställd och påbörjas inom kort, enligt planerna
skall det hela vara klart innan hösten.
Garagedörrarna på Prästgårdsgatan skall också på
något sätt åtgärdas, där tar vi för närvarande in
förslag och offerter från olika entreprenörer. Flera
motioner på året stämma föreslog upprustning/
ommålning av föreningens allmäna lokaler, t.ex.
hobbyrummen och tvättstugorna, och stämman
biföll de flesta förslagen. Styrelsen kommer under
året att arbeta för att dessa åtgärder nu blir utförda
på bästa sätt.!
!
!

TREVLIG SOMMAR!!

