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Expeditionens öppettider
under jul– och nyårshelgerna
Fredagen den 23 dec

Glöm inte att …

07-10

Måndagen den 26 dec stängt

... hämta ut nytt
parkeringstillstånd för 2017.

Tisdagen den 27 dec

15-18

Fredagen den 30 jan

07-10

Kom ihåg
registreringsbeviset!

Måndagen den 2 jan

13-16

... kolla batterierna i Era

Tisdagen den 3 jan

15-18

Kallhyran höjs med 3%, se exempel nedan, 1 jan 2017
4 rok
104 m2 höjning 164 ny avgift 6 603
3 rok
90 m2 höjning 137 ny avgift 5 549
3 rok
84 m2 höjning 132 ny avgift 5 333
2 rok
65 m2 höjning 102 ny avgift 4 126
2 rkv
41,5 m2 höjning
60 ny avgift 2 454
1 rok
53 m2 höjning
81 ny avgift 3 262
Avvikelser kan förekomma beroende av om man har källarförråd och/eller hobbyrum i källaren

Alla boenden önskas en riktigt

Styrelsen vill också passa på
att tacka för ett gott samarbete
under året som gått

RAPPORT FRÅN 2017 ÅRS STÄMMA!
Föreningens årsstämma ägde rum den 23 november, och
besöktes av c:a 90 personer, varav 80 var röstberättigade. Det

Styrelsen består av: nyvalda ordföranden Mariana Bergqvist, vice ordf. Anders Lindbom och
övriga styrelseledamöter Henry Öryd, Thomas Olsson, Pekka Karvonen och Pirkko Ojanen.
Suppleanter är: Eva Ljungkrantz, Marcelo Fiusa, Christos Pantelidis, Monika Jakobowski och
nyvalda Anna-Lotta Söderberg.
Föreningens revisor är Marika Bergström och rev. suppleant Siavash Javidi
Hana Hromadkova och Annika Dahl är ansvariga för odlingslotterna.
Till valberedning valdes: Hans Norling, Nora Condori samt Håkan Jansson
Motion 1: Upprustning av hundrastgård
Motionen återremitterades till styrelsen för utredning om var en ny rastplats lämpligast
kan placeras.
Motion 2: Förtydligande av orienteringstavlor
Stämman beslutade att byta ut befintliga tavlor mot tydligare varianter.
Motion 3: Ändrade tider för när det skall vara tyst i lägenheten.
Stämman beslutade att behålla de gällande tiderna, som säger att man skall ta extra
hänsyn mellan 22.00 och 07.00
Motion 4: Låsning av bommar
Stämman beslutade att behålla befintligt system
Motion 5: Vem får bli medlem - stadgefråga
Motionärens förslag är samma som står i stadgarna därför ansågs motionen redan
besvarad
Motion 6: Vem får hyra ut i andra hand - stadgefråga
Motionärens förslag är samma som står i stadgarna därför ansågs motionen redan
besvarad
Motion 7: Olovlig andrahandsuthyrning - stadgefråga
Motionärens förslag är samma som står i stadgarna därför ansågs motionen redan
besvarad
Motion 8: Förbud mot mopedtrafik
Stämman avslog motionen då det mesta handlade om områden utanför föreningens
domäner.
Motion 9: Förhyrda parkeringsplatser längs Lövhagsgatan
Motionen återremitterades till styrelsen för ny utredning
Motion 10: Glas i alla entréportar
Styrelsen informerade om att allt plexiglas skall bytas ut och därmed
ansågs motionen besvarad

