MEDLEMSMEDDELANDE nr 3, juni 2020
FÖRENINGSSTÄMMA 2020 - GENOMFÖRD
Föreningsstämman 2020 avhölls utomhus den 25/5 med ca 23 närvarande. Efter det
konstituerande mötet har vi följande befattningar i styrelsen: ordförande Frédéric
Elfver; vice ordförande och markansvarig Elise Vuori Perez; kassör Rune Liljegren;
fastighetsansvarig Jan-Eric Samuelsson. Protokollförare: fastslogs att Frédéric Elfver
och Rune Liljegren tills vidare delar på ansvaret att föra protokoll i samband med
styrelsemöten. I fastighetsgruppen för stöd med fastighets- och markprojekt ingår
ledamoten Reine Hernodh och suppleanterna Roberth Almqvist och Leif Ingelsson.
Cathrine Schück Östlund är ny suppleant i styrelsen och efterträder Lillebil Eklöf som
lämnade styrelsen i samband med stämman, men som fortsätter som portombud i
31:an. Tack Lillebil för dina insatser i styrelsen! Vid stämman antogs de nya
mönsterstadgarna för föreningen (i samband med nästa föreningsstämma kommer
frågan ånyo att tas upp, eftersom ändring av stadgarna kräver detta). Valberedningen
består av Eva Wiman och Karna Oljeqvist. Tack också till Reine som agerade
stämmoordförande!
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos styrelsen inom tre veckor från
stämmans genomförande. De medlemmar som önskar kan få en papperskopia i sin
brevlåda.

CYKLAR – FLER FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
Vi har glädjande nog många cyklister i vår förening, vilket också medför att det har
blivit trångt i våra cykelrum. Efter samråd med boende främst i port 31 och 33, har vi
kommit fram till att cyklar skall få förvaras i barnvagnsrummen invid port 31, 33 och
37. En viktig riktlinje är cyklarna inte får låsas fast i rörinstallationer etc –
framkomlighet för service måste tillgodoses och vi vill undvika skador på rörisoleringar
och dylikt. Även i fortsättningen har dock barnvagnar och rollatorer företräde i
barnvagnsrummen, men vi gör bedömningen att vi med god vilja kan samsas om
utrymmet.
I barnvagnsrummet invid port 35 står det för närvarande barnvagnar och utrustning för
kolonilotterna, vilket fortsatt innebär att cyklar inte skall placeras där.
I de ordinarie cykelrummen som finns i gårdshusen invid port 31, 37 och 41 skall vi
försöka komplettera med fler väggkrokar där man med fördel kan långtidsförvara sin

cykel, vilket gör att de som är mer frekventa cyklister i föreningen kan använda de mer
lättåtkomliga cykelställen.

KOMPOSTEN
I samband med vårens städdag bytte vi ut komposterna nere vid lekstugan. Vi
påminner om att inledningsvis fylla den vänstra behållaren och inte använda den högra
behållaren. Större pinnar och kvistar läggs, liksom tidigare, en bit in i skogen bakom
stockavgränsningen. En vänlig påminnelse: glöm inte bort att plast och glas inte hör
hemma i komposten.

RENGÖRING AV VENTILATIONSKANALER SAMT OVK
Styrelsen ber att få återkomma med datum för genomförande av rengöring av
ventilationskanaler samt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i föreningen. Det skulle
ha genomförts under vecka 14, men den rådande situationen med covid-19 (corona)
har medfört en förskjutning av dessa planer.

TRÄDAVVERKNING
I samband med föreningsstämman meddelade vi att en stor tall på övre gården måste
avverkas p.g.a. angrepp av blomkålssvamp, vilket medför s.k. brunröta. Även ett antal
träd, främst aspar, uppe vid parkeringen skall tas ned. Arbetet kommer att utföras
under juni månad och särskild information kommer att sättas upp i portarna. Bl.a.
kommer vissa fordon att vara tvungna att flyttas på under en, max två dagar.

RUNT BORD FLYTTAS TILL DEN ÖVRE GÅRDEN
Jan-Eric Samuelsson har skänkt en större träbänk till föreningen och bänken har
placerats nere vid lekstugan. Det runda bordet med sittplatser flyttas därför upp till
gräsytan invid den övre gårdens grillplats, bl.a. för att möjliggöra fler sittplatser för de
sällskap som vill grilla där. Nya parasoll har införskaffats till bänkar och bord till övre
och nedre gården.

Sommarhälsningar från styrelsen!

