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Nya medlemmar 

Nyinflyttade hälsas välkomna till 
föreningen: 
Adam och Natalia Zeyara, 3C – lgh 533 
(2017-04-21). !!
Årsstämman 

Årsstämman hölls tisdagen den 30 maj, kl 
18.30 på Allhelgonagården. 37 boende var 
närvarande och 32 av dessa var 
röstberättiga. !
Stämman följde den utskickade 
dagordningen. !
Den nya styrelsen har konstituerat sig 
enligt följande: !
Lennart Bensefelt (3A) - Ordförande 
Susanne Jörning (3D) - Vice Orf. 
Paul Yaacoub (3D) - Kassör 
Elsa Nilsson (3D) - Sekreterare 
Mirtha Robert (3D) - Ledamot    
                                  (kontaktperson)  
Henrik Lundstedt (3C) - Suppleant 
Eric Ottosson (3A) - Suppleant !
Stämman valde Ernst and Young som ny 
revisionsfirma. !
Styrelsens arvode faställdes till 
2,9xPrisbasbeloppet, vilket motsvarar 
129.920:- exkl. sociala avgifter. Detta 

motsvarar 1.353:- per lgh och år. Det 
bestämdes också att valberedningen skall 
lyfta frågan om arvode till 
styrelseledamöter vid kommande stämmor. !
Uppdaterade kontaktuppgifter finns 
uppsatta på anslagstavlorna i entréerna. !
Utrensade cyklar 

De cyklar som rensades ut på Fixardagen 
har ställts utanför soprummet vid de stora 
grindarna. Cyklarna kommer att hämtas 
den 27/6 av en firma som stämmer av med 
polisen innan de använder cyklarna  för 
renovering. De boende ombedes kontrollera 
så att av misstag inte er cykel har sorterats 
ut p.g.a att den inte var märkt enligt 
utskickat meddelande inför Fixardagen i 
slutet av april. !
Målning av förrådsutrymmen 

Under sommaren kommer väggar/golv i 
förrådsutrymmen, barnvagnsförråd och 
cykelförråd att målas. De som har cyklar/
saker i barnvagnsförråden och i 
cykelförråden skall ta bort så mycket som 
möjligt för att underlätta målningsarbetet. 
Ni kan under juli-augusti förvara så mycket 
som möjligt i era egna förråd. Under tiden 
utrymmena målas kommer de att tömmas 
på saker som ställes på annan plats. Om det 
rör sig om cyklar så kommer dessa att 
ställas utomhus eller om det finnas plats i 
förrådsutrymmenas gångar om de inte 
hindrar framkomligheten.



Fimpar på gården 

Det har visat sig att det slängs 
cigarettfimpar framför allt i anslutning till 
entréerna. Informera alla som kommer på 
besök till vår förening att man inte får kasta 
fimpar på gården.	  

Slaghammare/borrmaskin till utlåning 

Om ni behöver borra i er lägenhet så kan 
ni låna en slaghammare/borrmaskin 
genom att kontakta någon av de ordinarie 
ledamöterna i styrelsen.  
Borrmaskinen får lånas i max 2 dagar. 
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