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Det börjar dra ihop sig

lnledningsvis vill styrelsen tacka för de motioner (förslag) som inkommit

föreningsstämman 7 maj. I era brevlådor ska niföregående vecka ha fått

stämman med dagordning, kopior på mofioner, styrelsens

förslag till stärnmobeslut, mall för fullmakt samt förening-

ens årsredovisning. Om ni INTE har fått detta i era

brevlådor så kan det hämtas hos Pia, Forell 8. Det vore bra

om ni studerar det utdelade materialet innan stämman och

återkopplar till oss om ni har några frågor. På själva stäm-

man kommer det pga tidsbrist (29 motioner att behandla)

inte finnas tid för djupare diskussioner. Förtäring innebär att det kommer finnas

dricka samt ev kaka. Mötet behöver starta klockan 18:30 för att hinna igenom

dagordning inom avsatt lid. Vi önskar ALLA medlemmar välkomna !

För övrigt så sker en hel del i området. I skrivande

stund påbör.,as renovering av balkongen och förråd.

Radhuslänga Trälargränd 1-L3 är först ut. När ni står på

tur så kommer ni 1" - 2 veckor innan att skriftligen få

meddelande i era brevlådor. Då kommer ni att behöva

hantera växter, tillbyggnader och annat för att ge

hantverkarna tillträde.

Mycket av detta kan kanske hinnas med kommande städdag, nu på lördag 26 april.

Passa gärna på och röj lite extra då det kommer finnas containrar för trädgårdsav-

fa ll.

Ovrigt
Styrelsen har haft genomgång med HSB inför stämman. Vi har även påbörjat jobbet

kring att söka ny markentreprenör för vägunderhåll/ trädgårdsskötsel. Förvaltaren

HSB är här till stor hjälp med sin erfarenhet och kunskap.

Det besvaras även en hel del inkommen e-post till styrelsen, Det kan handla om allt

från frågor om bostadsanpassning, skador, föreningens/hyresgästers/ medlemmars

skyldigheter och ansvar, om uthyrning av lokal till utomstäende, ombyggnationer mm.

Samtliga ärenden besvaras och tas upp kommande styreisemöte, vilka infaller andra

måndagen varje månad.

den 23 april 2014

Styrelsen

Ove Svensson.............................. F34

Anki Mö11er................................. T30

Pia Bergman................................ F8

Hasse A1vermo..,.,,.........,.......,.... F20

Lennart Rydberg................,........ F44

Felanmä1an

o 010-442 50 00

o felanmalan.mail@hsb.se

HSB Portalen

o www.hsbportalen.se

Kontaktuppgifter

. Styrelsen
glad je n iviksjo @gma il.co m

r Lokalbokning
lokalbokn ing@gladje n. net

. Trädgårdsgruppen
tradgard@gladjen.net
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Bomöte
På senaste styrelsemötet planerades även för nästa Bomöte, vilken infaller på föreningens 1- års dag, tisdagen

den 3: e juni. Då kommer det att finnas möjlighet att återkoppla till tidigare stämma och dess diskussioner/

beslut, men även att fira självaste årsdagen. Kallelse kommer i mitten av maj månad.

Pub

Pubkvällen i mars blev mycket lyckadl Över 30 boenden besökte lokalen för samvaro.

Nästa pubkvåll är redan planerad, preliminärt datum är fredagen den 23 maj kl 19.

Cykla r

Ett flertal cykelstölder har skett inom området. Lås era cyklar och håll dem under uppsikt,

Ni som tror att ni kan ha någon cykel kvar i cykelförrådet bör kolla det snarast, annars så

kommer de som finns kvar att köras till soptippen i mitten på juni,

Pa rke ring

Bilar parkerar vid vändplanerna vid tvättastugans fram- och baksida. Det hindrar betalande hyresparkerande att

backa ut samt annan behövande trafik att passera. lnte okej för andra än räddningstjänst, akutsjukvårdare mfl.

Det var allt för denna månad!

TryH" Men ni g!ömmer väl inte att titta in på webben ?*&
Vänligo hölsningar styrelsen
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