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Årsstämman
Med en stor portion god vilja lyckades vi genomföra föreningens årliga stämma – tack för gemensamt bra
kämpande! Det digitala formatet var uppskattat på vissa (yngre) håll men medförde tyvärr även att några hade
svårt att komma in i ”mötet”. Detta ber vi så hemskt mycket om ursäkt för, det låg dock bortom vår förmåga där
och då att lösa detta. Stämman tog, som brukligt är, beslut om bland annat förtroendevalda. Detta betyder att
styrelsen fått en ny medlem, tillika ekonomiansvarig. Välkommen säger vi till Aleksandar Balicevac! Övriga
förändringar bland förtroendevalda kommer att dels anslås tillsammans med det justerade protokollet samt på
respektive anslagstavla.

Hyra extra förråd/lokaler
Vi har tidigare ställt en fråga om intresse att hyra en tillgänglig större lokal (ca 16 kvm med ”riktig” dörr i
källaren på Tim 33). Det har nu inkommit några intressenter. Styrelsen har beslutat att göra som sist detta var
aktuellt, att de intresserade får mejla in till lisasimonson@yahoo.com och ange sitt bud (vilken hyra man är
villig att betala). Därefter tar styrelsen ställning till vilket bud som antas, dvs. är högst samt om det är en
acceptabel lägsta nivå.

Gårds- och soprumshyffs
De senaste veckorna har det varit väldigt rörigt på gården med barnens leksaker slängda lite varstans. Det är
föräldrarnas ansvar att se till att de är undanplockade som senast vid dagens slut, men gärna löpande vartefter.
Det har ibland knappt gått att öppna dörrarna till portarna utan att flytta på en trehjuling, en traktor och en
sparkcykel som legat slängda. Tänk på att vi som bor här ska samsas om våra gemensamma utrymmen.
Den andra förmaningen gäller soprummet. Det ser allt som oftast väldigt trist ut där inne. Det står tydliga
skyltar med vad som får kastas var. Ändå så kastas det ex löpande kartong/wellpapp i kärlet för tidningar. Och
då har vi ändå ordnat med två kärl avsett för wellpapp. Om dessa är fulla, vilket de blir snabbt om man inte
plattar till kartongerna, så får man gå till sopstationen på Timmermansgatan. Tyvärr är det så att om vi som
förening inte klarar av att sköta sopsorteringen, utan får betala extra för varje hämtning då sopbolagen får göra
sorteringen åt oss, så kommer vi att avboka alla särlösningar framöver och bara tillhandahålla brännsopor och
matavfall.

Renovering av fönster in mot gård - uppdatering
Nu är avtal påskrivet med ”fönsterföretaget”. Arbetet med renoveringen kommer att påbörjas under september
månad som det ser ut nu. För att slå flera flugor i en smäll kommer vi även passa på att sätta in fönsterventiler
på samtliga fönster mot gården, dock ej badrum eller kök. Detta gör vi som ett led i att förbereda inför OVK:n.
Vad det lider behöver vi göra samma sak med fönster mot gatan också.

Semester och vattning av blommor
Nu går styrelsen på semester, var och en för sig dock ☺. Det betyder att ni inte kan förvänta er svar med
vändande post. Nästa ordinarie styrelsemöte är i augusti. Slutligen så finns det ett vattningsschema utanför
tvättstugan där trädgårdsgruppen gärna ser att ni som är hemma i sommar skriver upp er på lämplig vecka så
gården kan blomma så länge som möjligt. Trevlig sommar!

