JUNI 2021

BANDYBLADET
Årets stämma blev inte som brukligt utan
genomfördes som poströstning.
Det blev 48 st som poströstade.
ORDFÖRANDE

Tommy Bergdahl

V. ORDF. BRANDANSVARIG

Alf Utter

SEKRETERARE

Else-Britt Johansson

UTBILD. & MILJÖANSVARIG

Bernt Modig

TEKNISK & BYGGANSV.

Lars-Åke Nilsson

LEDAMOT (HSB)

Patrik Södermark

Ny valberedning är Stevens Lageskär och
Göran Lindström.

Lägenhetskostnad
Enl. HSB:s stadgar måste vi införa andelstal på lägenhetskostnaden. Det gäller f.o.m. 1 okt. 2021. Diverse tillägg
(420 Kr) kommer att ingå i årsavgiften på avin.
Din nya kostnad kommer att synas på avierna som kommer
för 4:e kvartalet.
Om du har funderingar så kontakta någon i styrelsen.
Cykel förråd
Har fått klagomål att det är för många cyklar i cykel förrådet. Vet ni med er att ni inte använder cykeln så kanske
ni kan sälja eller ge bort den till någon anhörig.

LÄGENHETERNA
I alla lägenheter ska det finnas en vit informationspärm.
De som har ”tagit” ut routern till Wifi,
den ska också finnas kvar i lägenheten.
Dessa tillhör lägenheterna och ska inte tas med vid
flyttning.

Poströstning/stämma
Vad tyckte du om poströstningen? Hör av dig till styrelsen om
du har synpunkter på röstningen.
Är det ett alternativ mot vanlig stämma?

Kallgarage
Just nu pågår bygget för våra nya kallgarage på 28:an
Den kommer att rymma 8 bilplatser.
Tillfällig parkering finns på ringvägen 25 E, gavel mot
Garnisonsgatan för de som tidigare hyrt motorvärmare på
byggplatsen 28:an.

OBS! Visa hänsyn.
Ni som har betalda bilplatser använd dessa och
parkera inte på gästparkeringen.

Trädgårdsmöbler
Det finns en del begagnade trädgårdsmöbler från
våra grillstäder som ska avyttras. Möblerna kommer
att säljas för 10 kr/stol och
20 kr/ bord. Först till kvarn gäller.
Pengarna tillfaller Fritidskommitten
Kontakta Lars-Åke för en snabb och smidig affär!

El - laddstolpe
Det kommer att monteras en el laddstolpe med 2 uttag för
elbilar. Leverantör blir InCharge.
Kostnad för laddning blir 3 Kr/kWh.
Stolpen kommer att placeras på gavel 25 A mot Bodenbo.
El stolpen kommer förhoppningsvis att kunna tas i bruk
till hösten.

Fritidskommitten
Kamratträffarna kommer att startas upp i sept.
Kolla anslagstavlan

Prel. Program för hösten 2021
Grill på 28:an 21 aug.
Surströmming 25 sept i samlingslokalen.
( Ev). resa till IKEA med tåg okt.
Julbord blir den 28 nov. alt. 5 dec.
Ej klart med lokal och pris
Fisksoppa med något tema blir det jan 2022
Som ni ser är det många aktiviteter som inte
är klara.
Vi måste avvakta folkhälsomyndigheternas
Rekommendationer.
Men vi har förhoppningar att det löser sig till det
bästa.

