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Styrelsemöten

27 oktober
23 november
13 december

EFS 
(fastighetsskötaren)

finns på 
plats i föreningen
Måndagar ca 9-11
Torsdagar ca 12-15

FÖRENINGSSTÄMMAN 
genomfördes den 21 oktober
enbart med poströstnings-
förfarande utan fysisk närvaro!

Utsedda funktionärer, stämmoordförande och protokollförare 
inhyrda från HSB Stockholm, samt några få från styrelsen 
träffades torsdagen den 21 oktober kl 18:30 i samlingslokalen 
för att förätta föreningsstämman!

Rösträknarna gjorde ett gediget arbete med att räkna samtliga 
28 st inkomna poströsterna!

STYRELSEN - fick följande sammansättning

Lars-Yngve Larsson i port 27 valdes som ordförande.

Nyvalda ledamöter blev Cecilia Granholm i port 13, 
David Nobelius i port 25 samt Mikael Bladh i port 19.

Kvarstår i styrelsen gör Jonas Ringqvist i port 25,
Oussayma Al Husri i port 29 samt Örjan Sandgren i port 19.

HSB ledamoten är Leif Bornestrand.

En mer utförlig presentation av ledamöter kommer i ett 
nästkommande GunillaBlad.

TACK!
Ett stort tack till

Magnus Agerfalk och
Anders Petersson 

som lämnat styrelsen.
Deras insatser i styrelsearbetet har 

varit värdefulla! 

ÖVRIGA VALDA - det blev omval

Fanny Gustavsson och Yvonne Christensson, bägge i port 29, blev 
omvalda som interna revisorer.

Peter Huttu i port 35 och Gabriel Ousi i port 25 blev omvalda till 
Valberedningen.

KONTAKTUPPGIFTER- finns på anslagstavlorna

Vill du komma i kontakt med styrelsen och dess ledamöter finns 
kontaktuppgifterna på föreningens anslagstavlor

PROTOKOLLET - från stämman

skall enligt stadgarna finnas tillgängligt 
för medlemmarna senast tre veckor 
efter stämmans genomförande.

Föreningens Expedition
är stängd tills vidare.

Vid behov kontakta styrelseledamot, se 
anslagstavlor!
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BOENDETILLSTÅND- delas ut 

till dig som har parkeringsplats. Du får den i din brevlåda under 
vecka 45!

Styrelsen beslutade att införa
boendetillståndet igen då  
besökare inte respekterar de
parkeringsrregler som gäller
på föreningens tomtmark och
parkeringsplatser.

Så oavsett var du står så måste det finnas ett giltigt tillstånd i bilens 
framruta, antingen boende- eller jourtillstånd.

Ett extra boendetillstånd kan beställas till en kostnad av 100 kr.

STÄNGSLET - måste lagas

Innan stängslet lagas kommer 
växtligheten bakom stödmuren som 
ligger på föreningens mark att klippas 
ned. Dessutom blir det några träd som 
kommer att tas bort.

Arbetet kommer att
påbörjas inom kort
vilket innebär att
bilarna på berörda
platser får ställas
på gatan under
tiden då arbetena
utförs.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll
kommer att ske under vecka 47 med följande schema
Måndag 22/11 Tisdag 23/11
ETV 7-9-11-13 ETV 15-17-19-21

Onsdag 24/11 Torsdag 25/11
ET 23-25-27-29 ETV 31-33-35

Mer info i brevlådorna när det närmar sig

RÖJNING - P-platserna 1 till 26

Onsdag 27 oktober
kl 08:00 till ca 15:00

Vår grannförening, Gunilla 19, kommer att röja området mellan 
föreningarnas parkeringsplatser.
Parkera din bil på annan plats den dagen!

CYKLAR - togs bort

från skyddsrummen!

Tog du inte bort lappen så flyttades 
cykeln till föreningens förvaringsrum!
Kontakta styrelsen om du saknar din 
cykel.

HSB Stockholm utemiljö
tillsammans med företaget Azalea är dom som tar hand om 
våra gröna områden!

ROSENHAGTORNSTRÄDEN -
många är i dålig kondition

Arborist har synat dom mer noggrant och de 
kommer till våren att "hamlas". Det innebär 
att man tar bort alla vattenskott och kapar 
ner grenarna. Arboristen bedömer att en 
sådan åtgärd gjordes för   7-10 år sedan.
Vi får hoppas på det bästa!


