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Ekonomi 
 

Föreningens ekonomi är fortsatt god. De renoveringar som gjorts har kunnat 

genomföras utan avgiftshöjningar. Vi planerar inte heller för några nya 

avgiftshöjningar under åren. 

 

Styrelsen 

 

Ny styrelse valdes på föreningsstämman. Efter konstituering har den följande 

utseende och följande ansvarsfördelning: 

 

Björn Bylund Ordförande och även ekonomiansvar 

Jenny Liikamaa Vice ordförande och ansvar för ekonomi, el och data 

Rose-Marie Schultze Sekreterare och ansvar för gårdsfest 

Lars Lindfeldt Ledamot och ansvar för bygg 

Krister Olsson Ledamot och ansvar för bygg 

 

Inger Bertilsson Suppleant  

Mary Issa  Suppleant 

Mikael Johansson Suppleant och ansvar för bygg och gårdsfest  

 

Kurt Larsson är fortsatt vicevärd. 

 

Torbjörn Jansson har styrelsens uppdrag att ha tillsyn över utemiljön och dess 

växter. 

 

Balkonger 
 

Arbetet med byte av balkongpartierna är nu avslutade. Arbetet har gått bra och 

följt uppgjord tidtabell.  

 

Eventuella lås tillbalkongdörrarna får respektive medlem själv bekosta. De 

skruvar som lämnades kvar i en plastpåse är avsedda för att skruva fast låset. 

Lås kan köpas hos t.ex. Biltema eller Swesafe. På balkongdörrens insida, där 

glaset tar slut, finns två runda metallskruvar. Dessa är magneter med uppgift 

att hålla fast en nedfälld persienn. Motsvarande magnetskruvar finns också på 

fönstret. 
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Entréer  

 

Även arbetet med entréerna börjar nu närma sig sitt slut. Slutbesiktning sker 

före midsommar. Detta arbete har ju dragit ut på tiden. De utökade kostnader 

som uppkommit har dock inte drabbat föreningen, utan entreprenören.  

 

Utemiljön  
 

Ny och tilläggsplaneringar är nu på gång på gården. Bland annat sker plantering 

bakom kullen. Där kommer att finnas äppelträd, plommonträd, päronträd och 

olika bärbuskar. Alla planteringar, och speciellt nyplaneringar är ömtåliga. Det är 

därför viktigt att lekande barn uppmanas att inte trampa ini och kanske förstöra 

våra buskar. 

 

Underhållsplan 

 

Underhållsplan för föreningen med planerade renoveringar kommer att skickas 

ut till er medlemmar efter sommaren. Planen innebär dock inte ett absolut beslut 

om att föreslagna åtgärder ska genomföras vid en speciell tidpunkt. Sådana 

beslut fattas separat inför varje åtgärd som genomförs. Större åtgärder 

informeras om på föreningsstämman. 

 

Cykelrensning 
 

Utrensning kommer att göras av trasiga cyklar i och utanför cykelgaragen.  

 

Gårdsfest 

 

Du är välkommen att delta på föreningens årliga gårdsfest fredag 17 juni kl. 

18.00. Korvgrillning mm ingår. 

 

 

 

Styrelsen önskar alla boende i föreningen en 

trevlig sommar.  


