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Ändringar i styrelsen 

I samband med den extra föreningsstämman den 6 november 2014 valdes styrelseledamoten Daniel Botéus 

på nr 57 till ny ordförande i föreningen. Styrelseledamoten Mikael Bengtsson på nr 19 valdes in som ny vice 

ordförande. Vi tackar avgående ordföranden Eva-Lotta Magnusson och avgående vice ordföranden Magnus 

Vallgren för deras tid och engagemang i föreningen.  

 

Gamla borrhål 

Under våren 2015 kommer vi att ta bort och sanera våra gamla borrhål.  

 

Slutbesiktning av reparation/målning bostadshus 

Slutbesiktningen är godkänd men med anmärkningar. Innehållen del av kontraktssumman kommer att 

användas för åtgärder under 2015. 

 

Reparation/målning carportar/förråd  
Föreningen har anlitat en konsult från HSB för att sköta upphandling av reparation och målning av våra 

carportar och förråd. Upphandlingsarbetet har påbörjats och projektet är planerat att starta våren 2015.  

 

Gallring och borttagning av träd och buskar 

I samarbete med Svensk Markservice har vi gjort en inventering av växtligheten i vårt område. Det har 

resulterat i att vissa träd och buskar kommer att tas bort helt eller beskäras. Arbetet kommer att påbörjas 

under december månad 2014. Stubbfräsning och pluggning av stubbar kommer också att ske. 

 

Återplantering 

Under våren 2015 kommer det även att påbörjas återplantering på området i samråd med Svensk 

Markservice. I samband med det kommer det även att fyllas på med ny jord och gödsling bland våra 

planteringar. 

 

Gruslådor/halkbekämpning 

Våra gruslådor kommer att repareras och fyllas på med nytt grus till vintern. 

 

Återvinningsrummen 

Tänk på att återvinna rätt. Avfall som inte hör hemma i våra soprum ska transporteras till någon av våra 

många ÅV-centraler i kommunen, där vi flera dagar i veckan kan lämna avfall kostnadsfritt. 

 

Höjning av avgiften 2015 

Styrelsen har efter budgetmöte med HSB beslutat att höja avgifterna med tre procent för år 2015. 

Anledningen till det är föreningens ökade kostnader för bl.a. el, vatten och renhållning samt då det finns ett 

behov av att sätta av resurser till kommande underhållsåtgärder. Den nya avgiften kommer att gälla från och 

med januari 2015 och den kommer att vara med på de avier som skickas ut under december månad. 

 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen 

 


