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Rapport från årsstämman 2014
Föreningens årsstämma hölls den 25 november
2014. På stämman deltog medlemmar från 46
lägenheter. Verksamhetsberättelsen och
bokslutet gicks igenom, stämman beviljade
styrelsen ansvarsfrihet och valberedningens
förslag till ny styrelse antogs.

Styrelsens sammansättning
Efter årsstämman och årets konstituerande
styrelsemöte är styrelsens sammansättning
följande för innevarande verksamhetsår.
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I styrelsen ingår även Leena Harakka som
ledamot från HSB.

Motioner till årsstämman
Till stämman hade motioner inkommit från 9
medlemmar. Årsstämman beslutade att
• Ge styrelsen i uppdrag att utreda sortering av
matavfall och kompost (3 motioner).
• Avslå de två motionerna om att utöka den
externa städningen av tvättstugorna.
• Bifalla motionen om att upplåta odlingsbar
mark för föreningens intresserade.
• Bifalla motionen om fortsätta arbetet med att
rensa bland cyklarna.
• Avslå motionen om ett roterande system för
föreningens parkeringsplatser och motionen
för att årligen i årsredovisningen förtydliga
ekonomin kring parkeringen.
• Avslå motionen om hantering av
trädgårdsavfall.
• Avslå motionen om installation av
dörröppnare på källaringången Ymsenv. 2.
Motionerna i sin helhet finns i föreningens
årsredovisning som delades ut i november.

Valberedning
På stämman valdes Tönu Kerstell, Ymsenv. 5
och Anna Nilsson, Ymsenvägen 3 till
föreningens valberedning

Nya hissarnas nödtelefon
I de nya hissarna är nödsignalen ansluten till en
nödtelefon som automatiskt ringer Securitas
larmcentral. Som nödställd kommer man då i
direkt kontakt med larmcentralen.

Hissrenovering Sköntorpsvägen
Arbetet med renovering av föreningens hissar
följer tidplanen och hissen på Ymsenvägen 5 är
åter i drift. Nu blir det uppehåll i arbetet för jul
och nyår. Arbetet med hissen på
Sköntorpsvägen 18 påbörjas 12/1 och beräknas
vara klart 8/2. Under den tiden kommer hissen
att vara avstängd.

Rensning på vindar och källare
Under januari månad kommer gångar och
gemensamma ytor att rensas från saker som
inte ska finnas där.

Grovsopor
Nästa tillfälle för grovsopor är den 15-19
januari. Då kommer container för grovsopor
och kärl för elskrot, batterier och glödlampor
att finnas på plats.

Kontroll av brandvarnare
Nu stundar lucia, jul och nyår, en tid fylld av
stämning och levande ljus. Alla medlemmar
uppmanas att inför dessa helger kontrollera
funktionen i lägenhetens brandvarnare och vid
behov byta batteri i dessa.
Ett bra komplement till lägenhetens brandvarnare är en brandfilt och en brandsläckare.
Dessa finns för tillfället som erbjudanden hos
flera affärskedjor men går även att finna hos
exempelvis www.hsbsakerhetsbutik.se eller ditt
försäkringsbolag.

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar styrelsen

