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Information om vårt boende 

Rapport från årsmötet den 9:e april      
Föreningen har haft årsstämma (se protokoll på hemsidan, www.starrbacken2.se, under 
fliken Dokument/Blanketter) och den nyvalda styrelsen har konstituerat sig som följer: 

● Martin Belchatowski: ordförande 
● Anna Djurberg: kassör 
● Lennart Börjeson: sekreterare 
● Josefine Galiamoutsa, Ulf Ringertz, Florence Lager, Hans Olsson: ledamöter 
● Viktor Forsberg, Petter Pettersson, Anna Zetterqvist: suppleanter 

Vi tackar alla som deltog i stämman; den avgående styrelsen, och alla övriga för ett gott 
2013! 

Vårstädning 
Årets vårstädning sker lördagen den 26:e april. 

Vi hoppas på allmän uppslutning! Ju fler som hjälper till desto trevligare. Som vanligt 
kommer vi att beställa containrar och bjuda på fika. Samling vid Halvmånen kl 10:00. 

Inför vårstädningen uppmanar vi dem det berör att: 

● Ta bort allt som eventuellt förvaras utanför källarförråden. Vi kommer att slänga 
allting som står i gångarna. 

● Gärna slänga gamla trasiga och oanvända cyklar! 
● Kontrollera märkningen på de cyklar ni vill ha kvar. Sätt en lapp med dagens datum 

på cykeln. 
○ De cyklar som är omärkta, eller med ett år eller äldre märkning, kommer att 

flyttas ner i källarförråden. 
○ Cyklar i källarförråden äldre än tre år kommer att slängas.  

■ Undantag: Cyklar som märks ”förvaring” sparas utan tidsbegränsning. 

Under städningen kommer vi att: 

● Slänga skräp i container (kan användas för allt utom elektronik och byggavfall). 
● Kratta löv 
● Ta fram trädgårdsmöbler och olja in dem.  
● Sopa cykelstall, förråd, UC 
● Städa grovsoprum 

De som inte kommer på städningen får gärna bidra med fika/fikabröd. 

Förrådsinventering 
I samband med vårstädningen avser styrelsen att genomföra en inventering av förråden där 
alla som har förråd ombedes att märka dem med namn och lägenhetsnummer. Detta därför 
att det finns förråd i föreningen där det är osäkert vem som brukar dem. 

Styrelsen genom Lennart Börjeson 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.starrbacken2.se%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHcjEYRtjukW6Z7cx4Qqp0TRBJMg

