Information från Styrelsen

2021-06-29

Viktig information från årsstämman
Styrelsen tackar för deltagandet i årsstämman! Den skedde som annonserat
genom poströster, med ett deltagande om 44.8% av röstberättigande
lägenheter. Resultatet lyder:
Motion 1 Laddstolpar – Accepterad. Går vidare till projektfas.
Motion 2 Julbelysning – Accepterad.
Motion 3 Ta bort container och ersätta med parkering – Avslagen.
Motion 4 Bommar på innergården – Avslagen.
Nya styrelsens uppsättning:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Linda Nyberg
Malin Blümer
Malin Fransson
Ibrahim Aljic
Bosse Wellbrandt
Mårten Mörk
Henrik Höglund
Helena Ölin
Martine Nivelt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övrig information
Portombud 2021:
Kurt Gelhaar
Janos Pech

Carina Wellbrandt
Agneta Bengtsson

Information om parkering
Bilar får endast vistas på innergården för i- och
urlastning. För parkering längre än 5 minuter för
ovan nämnda syfte hänvisas till anvisade
parkeringar på gatorna runtomkring.
Motorcyklar och mopeder får ej parkeras vid
cykelställ på innergården. Det finns dedikerad
parkering för dom i cykelrummet som ligger i
anslutning till soprummet på Avestagatan,
vänligen se gul pil på kartan till höger.
Felanmälan
När olyckan är framme görs en felanmälan direkt till vår förvaltare Storholmen,
ej till styrelsen. Anmälan görs i första hand på webben storholmendirekt.se
alternativt över telefon på nr 08-520 252 00
Inspektion av avlopp
Resultatet av den inspektion av avlopp som gjordes under våren visar på ett
behov av fortsatt utredning och renovering. Ett beslut har tagits att sätta upp
ett projekt och gå vidare med utredning och planering för åtgärd, vilket
kommer att starta efter semesterperioden.
Avtackning
Styrelsen vill å föreningens vägnar skicka ut ett stort tack till de medlemmar
vars mandat som styrelsemedlem (Sture Hallberg och Annika Jonsson),
portombud (Bosse Wellbrandt) samt ansvarig för uthyrning av gästlägenhet
(Eva-Maria Quitzau) har gått ut, er insats har varit varmt uppskattad!

Med önskan om en fin sommar till alla
medlemmar!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen

