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INFÖR SOMMAREN
Nu är sommaren här och vi håller
tummarna för att det blir lugnt på
inbrottsfronten. Att ingen ska behöva
komma hem från semestern och
upptäcka att man haft oväntat besök
medan man varit borta. Här kommer
några tips och råd: Informera dina
närmaste grannar att du reser bort,
så kan de hålla ett öga på din
lägenhet. Håll balkongdörrar/fönster
stängda nattetid eller när ingen är
hemma. Fönsterlås ökar säkerheten
framförallt i lägenheter i markplan.
Hämta gärna ut din DNA-märkning
som föreningen köpt in åt alla. Det
har visat sig att inbrotten gått ned
med 40 % i områden som har DNAmärkning. Glöm inte att göra en
inventarieförteckning och fotografera dina ägodelar. Hör med ditt
försäkringsbolag vilka villkor som
gäller. Men framförallt var uppmärksamma på vilka som rör sig i
vårt område. Dra dig inte för att fråga
”är det något jag kan hjälpa till med”
o.s.v. Dessutom kom ihåg at se över
dina brandvarnare och kontrollera
källarförrådet med jämna mellanrum.

GRILLNING
Ersätt tändvätska med grillstartare
eller grilltändare. Att använda
grillstartare eller grilltändare är ett
snabbt sätt att få glödande grillkol
utan att använda hälsofarlig tändvätska.
MOMS PÅ PARKERINGARNA
Idag hyr vi som förening ut ett antal
av våra parkeringsplatser på den
yttre parkeringen till boende i andra
föreningar. Enligt Skatteverkets
anvisning måste föreningen lägga på
moms på hyran för parkeringsplatserna. Anvisningen innebär att
alla som är utomstående, dvs. inte
medlemmar, ska betala moms (även
företag). Förändringen träder i kraft
den 1 januari 2017. Notera att det är
tre månaders uppsägning för pplatserna.

FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningens ordinarie stämma genomfördes den 19 maj. Stämman utsåg styrelsen som nu består
av Lars-Åke Hansson (ordf), Björn Gardarsson (v ordf), Johanna König (sekr), Gunilla EdgrenNybom, Karin Lundberg och Christian Thunborg samt Negusse Berhe och Maria Dahlbeck som
suppleanter. Elisabeth Sandström valdes till revisor med Petter Sylvan som suppleant.
Valberedning utgörs av Claes Jerneaus, Marika Ljungdahl och Anna-Lena Agaton. Stämman valde
alltså samma uppsättning medlemmar i styrelsen, revisorerna och valberedningen som tidigare.
Efter stämman bjöd föreningen på smörrebröd, öl och kaffe.
ARBETSGRUPPER
Inom föreningen finns olika arbetsgrupper som stöd åt bl.a. styrelsens arbete.
Arbetsgrupperna är:
Ekonomi och lån
Teknik och bygg
Trädgård och miljö
IT & TV
Säkerhet och trygghet
Arrangemang

Kontaktperson:
Lars-Åke Hansson
Björn Gardarsson
Karin Lundberg
Christian Thunborg
Lars-Åke Hansson
Gunilla Edgren-Nybom

Alla medlemmar är välkomna att engagera sig och delta i gruppernas arbete. För mer information,
kontakta resp. gruppansvarig via telefon, via e-post eller besök föreningens hemsida där de olika
gruppernas sammansättning framgår.
Trevlig sommar önskar
Styrelsen

