
	  
	  
	  

Informationsblad	  till	  alla,	  mars	  2013	  
	  

Ordinarie	  föreningsstämma	  
Årets	  ordinarie	  föreningsstämma	  är	  genomförd	  och	  styrelsen	  har	  fått	  två	  nya	  ledamöter.	  
Ny	  kontaktlista	  till	  styrelsen	  kommer	  att	  sättas	  upp	  i	  alla	  trapphus.	  
Styrelsen	  består	  nu	  av	  följande	  personer:	  
Marie	  Lind	  (ordförande),	  Niklas	  Adolfsson	  (ledamot),	  Hannes	  Lind	  (ledamot),	  Håkan	  
Slagbrand	  (ledamot),	  Karin	  Berglund	  (ledamot),	  Ingrid	  Alm	  (ny	  ledamot)	  och	  Göran	  
Linno	  (ny	  ledamot).	  	  
Till	  suppleanter	  valdes	  liksom	  förra	  gången:	  Niklas	  Ekberg	  och	  Niklas	  Burgström	  
Nedan	  lite	  kort	  om	  motionerna	  som	  togs	  upp	  vid	  ordinarie	  föreningsstämma.	  	  
Kameraövervakning:	  styrelsen	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kolla	  om	  detta	  är	  möjligt	  och	  vad	  det	  i	  
så	  fall	  skulle	  kunna	  kosta.	  	  
Samlingslokalen:	  David	  Livingstone	  och	  Anna	  Wennerblom	  tog	  på	  sig	  uppdraget	  att	  
sammanställa	  förslag	  på	  vad	  vi	  kan	  göra	  med	  föreningens	  samlingslokal.	  
Värmesystemet:	  stämman	  gav	  styrelsen	  i	  uppdrag	  att	  utreda	  frågan.	  
Paraboler	  enligt	  trivselregler:	  denna	  motion	  ströks	  av	  stämman	  eftersom	  styrelsen	  gjort	  
det	  den	  ska	  i	  frågan	  enligt	  förra	  årets	  stämma.	  
	  
P-‐tillstånd	  
Vi	  påminner	  alla	  om	  de	  p-‐tillstånd	  som	  föreningen	  har	  att	  låna	  ut	  till	  en	  
depositionsavgift	  på	  500	  kr/tillstånd.	  Dessa	  får	  man	  låna	  till	  entreprenörer	  som	  utför	  
arbeten	  hos	  någon	  boende	  samt	  vid	  in-‐	  och	  utflyttning.	  Det	  finns	  en	  stor	  risk	  annars	  att	  
en	  p-‐bot	  sätts	  av	  Q-‐Park	  och	  det	  vill	  vi	  undvika,	  eller	  hur?	  
	  
Tvättstugor	  
Vi	  ber	  alla	  vänligen	  men	  bestämt	  att	  hålla	  efter	  med	  städningen	  i	  tvättstugan	  vid	  
nyttjande	  av	  den.	  Det	  händer	  alltför	  ofta	  att	  man	  glömmer/missar/struntar	  i	  att	  städa	  
upp	  efter	  sig.	  Vi	  måste	  vara	  rädda	  om	  våra	  saker	  och	  för	  allas	  trevnad	  är	  det	  också	  
viktigt	  att	  man	  visar	  hänsyn	  mot	  varandra	  genom	  att	  göra	  fint	  efter	  sig.	  Om	  någon	  
känner	  sig	  osäker	  över	  vad	  som	  ska	  göras	  finns	  det	  en	  inplastad	  lapp	  med	  information	  
om	  det	  i	  tvättstugan.	  
	  
Träd	  inom	  området	  
Trädet	  som	  stod	  i	  korsningen	  Knutsgatan/Kaplansgatan	  var	  ruttet	  så	  det	  är	  bra	  att	  vi	  tog	  
bort	  det.	  Styrelsen	  beslutade	  sedan	  att	  i	  första	  hand	  beskära	  övriga	  träd	  inom	  området	  
för	  att	  få	  lite	  fason	  på	  dem.	  Vi	  får	  se	  hur	  det	  blir	  längre	  fram	  med	  dem	  eftersom	  det	  är	  en	  
ganska	  stor	  kostnad	  att	  ta	  ner	  träd.	  Träden	  som	  står	  längs	  med	  Knutsgatan	  kan	  man	  inte	  
beskära	  nu	  eftersom	  de	  blöder	  då,	  enligt	  LT-‐konsult.	  Vi	  får	  se	  till	  att	  det	  blir	  senare	  
istället.	  
	  
Friska	  vårhälsningar	  från	  styrelsen	  för	  brf	  Gunnar	  
	  
	  
	  
	  


