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Rapport från årsstämman
Föreningens årsstämma hölls i Årsta Folkets hus
den 27 november 2017. På stämman deltog
medlemmar från 61 lägenheter.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet gicks
igenom, stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet
och valberedningens förslag till ny styrelse antogs.
Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

Styrelsens sammansättning
Efter årsstämman och årets konstituerande
styrelsemöte är styrelsens sammansättning
följande för innevarande verksamhetsår.
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I styrelsen ingår även Isabella Oskarsson som
ledamot från HSB.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.

Motioner till årsstämman

Motionerna i sin helhet finns i föreningens
årsredovisning som delades ut i november.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.

Revisorer
Till föreningsvald revisor valdes Bengt Modigh,
Sköntorpsvägen 18 och som revisorssuppleant
valdes Johanna Karlsson, Ymsenvägen 1. Den
föreningsvalde revisorn arbetar tillsammans med
revisionsfirman Borevison som HSB Stockholm
utsett som part i arbetet med föreningens revision.
Kontaktperson är Bengt Modigh, 076-247 86 00

Valberedning
På stämman valdes Anna Nilsson, Ymsenvägen 3,
Cecilia Nordqvist, Ymsenvägen 3 och Joakim
Groth, Ymsenvägen 5 till föreningens
valberedning.
Kontaktperson är Anna Nilsson, 070-741 98 93

Pågående arbete med ventilation
Nu pågår de allra sista injusteringarna av
ventilationen på Ymsenvägen 1 och på
Sköntorpsvägen 18. Det är här extra viktigt att alla
ger tillgång till sin lägenhet under den slutliga
injusteringen så att bästa effekt ska fås av hela det
arbete som utförts med ventilationen.

Till stämman hade motioner inkommit från 7
medlemmar. Årsstämman beslutade att

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.

• Avslå de två motionerna om självlåsande dörrar
och istället ge informationen i motionerna till
arbetsgruppen för nya entrédörrar.
• Avslå motionen om utsortering av matavfall tills
det att staden är bättre rustad att ta emot.
• Bifalla motionen om farthinder på Ymsenvägen.
• Avslå motionen om häck vid rampen,
Sköntorpsvägen 18 och istället ge styrelsen i
uppdrag att ta fram alternativ.
• Se motionen om byte av fönster som besvarad.
• Avslå de två motionerna om laddplatser,
prioriterad kö och utveckling av parkeringen.
• Avslå motionen om generellt tillstånd att ta bort
element.

Styrelsen arbetar med en översyn av föreningens
avtal och ett av de avtal som kommer att ses över
är avtalet för bredband. Därför rekommenderar
styrelsen medlemmarna att inte teckna avtal längre
än 12 månader för bredband och tv via bredband.

Bredband

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070- 568 80 33.

Grovsopor 18-22 januari
Nästa tillfälle för grovsopor är den 18-22 januari.
Då kommer container för grovsopor och julgranar
samt kärl för elskrot, batterier och glödlampor att
finnas på plats. Julgranar får endast kastas i
föreningens container eller på Östberga ÅVC.
Miljöfarligt avfall lämnas på Östberga ÅVC.
Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar styrelsen

