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Ogräsavtal klart med HSB
Nu går parkprojektet in i ett lugnare skede, sedan föreningen och HSB kommit överens om hur
projektet ska avslutas och anläggningarna ska skötas framöver.
Planteringen med vildvin bakom garagelängan blev ingen framgång, och nu har styrelsen gått med på
att det istället rullas ut gräsmatta där. Den får HSB sedan sköta åt oss. Likaså rensar HSB ogräset på ömse
sidor om trappan upp mot åsen.
Styrelsen tyckte inte att vi kan belasta vår ambitiösa trädgårdsgrupp med allt detta rensande. De tar nu
istället större ansvar för blommor och buskar på sjösidan. De vill för övrigt gärna ha fler med i gänget,
det berättade de för SV:s utsände när de hade fest i lusthuset härom dagen.

Ulf tog över
Årsstämman valde en ny styrelse för föreningen, och det blir
nu Ulf Ossianssonm so tar över som ordförande.
Ulf satt redan i styrelsen och utsågs av övriga styrelsen att vara
ordförande. Han bor i port 26. Tidigare ordförande Pieter Hugert
hade avböjt omval och blev avtackad med blommor vid
årsstämman.
Även Anders Högzell som varit ekonomiansvarig i styrelsen
lämnade gruppen och fick blomstertack.
Stämman omvalde Mari Abrahamsson på två år. Patrik Jedbring
är ett nytt ansikte i styrelsen. Ewa Ahlzén som varit revisor
tidigare valdes också in och ska ha särskild koll på pengarna.
Så här ser den nya uppställningen ut, efter att styrelsen
konstituerat sig:
Ordförande: Ulf Ossiansson Vice ordf/miljöansv: Per-Arne
Persson
Sekreterare: Mari Abrahamsson Studier/info: Roland Cox
Ledamot: Patrik Jedbring Ekonomiansvarig: Ewa Ahlzén
Övriga namn och kontaktuppgifter finns på vår hemsida, liksom alla beslut från stämman. Titta under
Föreningen/Dokument.
Efter stämman blev det frågestund som kom att handla bland annat om cykelstölder, om vikten av att
portarna går i lås efter att de har ställts upp och om lösa föremål i trapphusen. Sen avåts en lättare måltid
och togs ett glas i glada grannars lag.

Billigare el och ränta
Din elkostnad har sjunkit, märkte du det? På senaste månadsavierna har elen sänkts retroaktivt. Vi har
helt enkelt fått billigare el från leverantören och kan därför sänka.
I juni förföll ett par av föreningens stora lån, och övergick från fast till rörlig ränta. Styrelsen förväntar
sig lägre räntekostnader under resten av året, om inte Riksbanken gör något helt oväntat. Likviditeten i
föreningen är fortsatt god, med ett betryggande överskott i kassan.

Avloppsproblem i port nr 22
På grund av förskjutningar i avloppsrören i port nr 22 så har det blivit stopp eller trögt i avloppet hos flera
boende.
En har fått låna gästlägenheten tills vidare, medan de akuta problemen i lägenheten blir lösta. Styrelsen
undersöker var ansvaret ligger, om försäkringar eller byggherren täcker kostnaderna etc.
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