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Vårens städdag 12 maj 

Lördagen den 12 maj infaller föreningens 
vårstäddag. Vi träffas kl. 10.30 och håller på 
till ca 12.30 då det blir sedvanlig korv-
grillning med tillhörande dryck. 
Alla önskas hjärtligt välkomna! 
Medtag gärna något redskap, som spade, 
räfsa eller liknande. 
 

Inför den stundande trädgårds-
säsongen 

Snart stundar varmare tider och då brukar 
trädgårdslusten också vakna till liv. Låna 
gärna redskap som finns i trädgårdsförrådet. 
Kontakta Marianne Lundberg, BA 81 i så 
fall, eller någon annan styrelseledamot. 
Styrelsen vill samtidigt påminna alla om att 
planteringarna runt uteplatserna och gemen-
samma områden tillhör alla i föreningen. 
Man får alltså inte på egen hand förändra 
buskbeståndet etc utan föregående kontakt 
med styrelsen. 
 

Ordinarie föreningsstämma 14 maj 

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att 
genomföras måndagen den 14 maj kl 19.00 i 
Sfärens kyrka. Försöket att bjuda på litet gott 
även före stämman har fallit så väl ut att vi 
låter det bli en tradition – från ca 18.30 är 
således alla välkomna på litet ”mingel” 
innan vi startar den formella stämman exakt 
kl 19.00. 
På stämman redovisas det gångna 
räkenskapsåret (kalenderåret 2006). 
Dessutom informeras om vad styrelsen gjort, 
aktuella frågor tas upp och medlemmarna 
har möjlighet att ställa frågor och utöva sin 
rösträtt. Inga motioner har lämnats in. Enligt 
god tradition avrundar vi sedan kvällen med 

smörgås, öl/vatten och kaffe i restaurangen 
intill. Kallelse med anmälningstalong samt 
årsredovisning 2006 delas ut senare i april. 
Underlaget kommer även att finnas på vår 
hemsida före utdelningen. Skulle något vara 
oklart i årsredovisningen så fråga gärna 
någon i styrelsen direkt, vänta inte till 
stämman. 
 

Lån och räntegruppens arbete 

Föreningens räntegrupp har under februari 
och mars träffats vid två tillfällen, då 
ränteutvecklingen för de närmaste åren 
diskuterats inför omsättning av föreningens 
lån på 15 mkr i april. Faktorer såsom att 
räntan fortfarande är på en låg nivå historiskt 
sett, USA:s ekonomi, ECB:s ränte-
utveckling, att de långa räntorna inte stigit 
lika mycket som de korta, Riksbankens 
bedömning av reproräntans utveckling osv 
diskuterades. 
Styrelsen diskuterade samma ärende och 
inhämtade information om räntegruppens 
rekommendation. Styrelsen beslutade 
därefter att dela upp lånet på 15 mkr vid 
omsättning i april och binda 9 mkr på fem år 
samt öka den rörliga låneandelen med 6 mkr. 
För 16 år sedan hade föreningen lån på ca 
120 mkr, nu är den siffran halverad. Läs 
gärna mer i årsredovisningen om 
föreningens ekonomi, lånesituation och 
styrelsens ekonomiska strategi. 

Future-gruppen 

Gruppen har arbetat vidare med 107:an – 
huset i fontänparken. Vi kommer att ha en 
träff i föreningens lägenhet den 29 mars och 
då kommer planerna att presenteras och 
troligen diskuteras mer ingående. 
 
 
Styrelsen 


