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Rapport från årsmötet 2011
Föreningens årsstämma hölls den 30 november
2011 med 46 medlemmar närvarande.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet gicks
igenom, stämman beviljade styrelsen
ansvarsfrihet och valberedningens förslag till ny
styrelse antogs.

Styrelsens konstituering efter
årsmötet
Efter årets konstituerande möte har styrelsen
konstituerat sig enligt följande:
P-M Andersson Y:1
Pia Sandstedt Y: 1
Kent Wahlgren Y:1
Helena Nilsson S:18
Bo Lilienberg S:18
Margareta Danielsson Y:2

ordförande, omval
vice ordf, omval
kassör, omval
sekreterare
ledamot, fyllnadsval
suppleant, omval

Motioner till årsmötet
Fyra motioner hade inkommit till årsmötet och
årsmötet beslutade i alla fall enligt styrelsens
förslag att styrelsen ska:
 Göra en översyn av föreningens
energianvändning för att ta fram
kostnadseffektiva och milöjsmarta
energilösningar.
 Utreda möjlighet till stittbänkar utifrån
respektive entrés förutsättningar, utan att ge
avkall på utrymningsvägarna.
 Förse föreningen med fler cykelställ
 Vid en framtida planering av utomhusmiljön, ska göra en översyn av behovet av
fler sittgrupper.

Rapport från lägenhetsbesiktningarna
Lägenhetsbesiktningarna visade att det endast
fanns några småsaker att åtgärda i badrum och
med elementen. Arbetet med detta har påbörjats.
Även fönstren besiktigades och de visade sig inte
vara fuktskadade.

Föreningens energianvändning
Energikostnaden är en av föreningens största
utgifter. På stämman efterlystes åtgärder som
varje medlem kan göra för att minska
energianvändningen.
- Diska inte under rinnande vatten –
använd balja
- Kör diskmaskinen på ekonomiprogram
- Duscha snabbt
- Sänk inomhustemperaturen
- Byt ut glödlampor mot varmvita sk ledlampor, dessa spar 80-90 % energi
jämfört med glödlampor
Flytta/parkera tvättlåsen efter tvätt
Vid årets husesyn och genom påpekanden från
boende, kunde vi konstatera att tvättlåsen vid
tvättstugorna sitter kvar på en tvättid som inte är
aktuell eller på en tid som inte kommer att
utnyttjas. Ungefär 1/5 av alla tvättlås satt kvar
efter tvätt, var glömda eller där man inte hade
utnyttjat sin tvätttid. Tänk på att flytta eller
parkera tvättlåsen, så att det syns vilka tider som
är lediga. Det ger oss alla fler tider att välja på.

Mc-parkering
Föreningen har nu 4 parkeringsplatser för
motorcykel under tak. Dessa kan hyras för 200:-/
månaden. Anmäl intresse till Pia Sandstedt,
Ymsenvägen 1.

Advents- och jultid
Vi är redan i tredje advent och julen är bara två
veckor bort, en period fylld av stämning och
levande ljus. Från styrelsen kommer en önskan
att alla medlemmar kontrollerar sina
brandvarnare och vid behov byter batteri i dessa.
En riktigt god jul och ett gott nytt år
önskar styrelsen

