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Information om vårt boende 

Årsmöte den 20:e april 
Ordinarie årsstämma kommer att hållas måndagen den 20:e april 2015, klockan 19:00. 
Separat kallelse skickas senare. 

Inför stämman gäller följande: 

● Om någon vill lämna en motion till stämman skall den vara styrelsen tillhanda senast 
den 22:a mars. Endast medlemmar i föreningen har rätt att lämna motion och därför 
är det viktigt att motionen är klart och tydligt undertecknad med namn och 
lägenhetsnummer. Vidare bör en motion vara utformad som ett konkret förslag som 
stämman kan fatta beslut om; helst bör den enkelt kunna bifallas eller avslås i sin 
helhet, alltså besvaras med ”ja” eller ”nej”. Utnyttja gärna föreningens brevlåda i 
Starrängsringen 4. 

● Valberedningen informerar, se nedan. 
Efter årsmötet har vi sedvanligt mingel med fika i Halvmånen. 

Valberedningen 
Snart är det dags för Föreningsstämma och en ny styrelse ska på plats. 
Styrelsen är i behov av förstärkning med nya ledamöter. 
Att arbeta i en styrelse är både kul, ansvarstagande och faktiskt något vi som medlemmar 
har ett ansvar att någon gång göra. Därför behöver vi dig!   
Förra året var vi i valberedningen runt och pratade med många medlemmar och i år är det 
kanske din tur. 
Vi vill därför att du tar kontakt med någon av oss i valberedningen. 

  

Jan Cruseman – jan.cruseman@sverigesradio.se 
Sofia Teljevik – sofia.teljevik@spray.se 
Karin Edberg – karin.edberg@spp.se 
Per Nihlen – per@nihlen.org 
Lill Söderlind – lillsoderlind@gmail.com            

Se upp för eventuella ras efter snöfall 
Det har hittills snöat ganska sparsamt, vilket är tråkigt för all vinterlek, men gynnsamt ur 
snörassynpunkt. Våra tak är i allmänhet gott konstruerade så tillvida att det nästan aldrig 
bildas istappar och vi är förskonade från de stora rasmassor som de brantare taken i 
innerstaden kan drabbas av. 

Däremot kan det snabbt uppstå stora snödrivor vid takkupor och trapphus när det blåser i 
kallt och torrt väder, speciellt vid nysnö. 

Vi ber alla hålla utkik uppåt och larma styrelsen eller, vid akut fara för ras, vår 
takskottningsfirma Björn Persson Plåtslageri AB, 08-6456732. 

Styrelsen genom Lennart Börjeson 
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