
 

 

 

 

Meddelande nr 3 2015         2015-05-10  
 
Årets förenings stämma 28 april 
Före stämman informerade Comhem om innehållet i vårt nya avtal och svarade på frågor. De 

närvarande verkade nöjda med avtalet och informationen.  

 

Alla medlemmar har fått kallelsen med omfattande underlag inför stämman. Den avgående styrelsen 

fick ansvarsfrihet för förvaltningen 2014. Stämman tog del av ekonomiska planen t o m 2017, samt 

underhållsplanen t o m 2076. Styrelsen informerade bland annat om fortsatt arbete med att förbättra 

trafikmiljön på Majrovägen. Stämman valde helt enligt valberedningens förslag ledamöter och 

suppleanter till styrelsen, se nedan.. 

 

Stämman behandlade tre motioner, stämman beslöt enligt styrelsens förslag. Informationen till 

nyinflyttade ska förbättras. Obehag av rökning ska minska genom information samt att de som 

upplever problem ska prata med rökarna, om det inte hjälper ta kontakt med styrelsen. Föreningen 

ska ta ut en avgift vid andrahandsupplåtelse, detta är en stadgeändring så stadgarna är under 

omskrivning och kommer att läggas ut på webplatsen. 

 

Medlemmar tog upp följande frågor: Är gungorna som är gjorda av bildäck, miljöfarliga? Att 

kommunikationen mellan medlemmarna bör förbättras genom e-postlista. Att det är svårt att få 

medlemmarna att placera rätt saker på rätt plats i återvinningen och grovsoprummet. Att det är 

städdag 9 maj. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med dessa frågor. 

 

Styrelsen  
Vid stämman valdes en ny ledamot och tre nya suppleanter, vilket bland annat ökade kvinnliga 

representationen med 100 %!  Efter styrelsens möten den 28 april och 6 maj har vi följande uppdrag 

och ansvarsfördelning: 

Ordförande Gunnar Sandell 

vice ordförande tillika ansvarig fastighetsprojekt Reine Hernodh 

kassör Rune Liljegren 

sekreterare Nils Eklöf 

fastighetsförvaltare Jan-Eric Samuelsson 

miljöansvarig Elise Vuori Perez 

 informatör nya medlemmar Marie Sjöholm   

tomt/markansvarig utsågs Frédéric Elfver 

kommunikatörer Jan-Eric Samuelsson och Nils Eklöf. 

 
Den 6 maj diskuterade vi vidare kring frågorna medlemmarna väckt på stämman samt övriga aktuella 

frågor. Vi beslöt om attester och firmateckning. Vi konstaterade att vi följde budgeten, ekonomin är 

bra. Vi behandlade en anmälan om lägenhetsköp. 

 

Nästa styrelsemöte är den 9 juni, om du har något du tycker vi ska diskutera då – välkommen att ta 

kontakt med någon i styrelsen senast 2 juni. Sist men inte minst – tack till alla som arbetade under 

städdagen. Vi hann med allt som planerats, jättebra! Vi avslutade med korv, dricka och cykelauktion. 

 

Ha det gott i våren önskar styrelsen 


