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Ordinarie föreningsstämma 8 maj 

Årets föreningsstämma kommer att 
genomföras torsdagen den 8 maj kl 19.00 i 
Sfärens kyrka. Traditionen att bjuda på lite 
gott en stund före stämman fortsätter – från 
ca 18.30 är således alla välkomna på 
”mingel” innan vi startar den formella 
stämman exakt kl 19.00. 
På stämman redovisas det gångna 
räkenskapsåret (kalenderåret 2007). 
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.  
Styrelsen informerar också om resultatet av 
enkäten om BA 107. 
Enligt god tradition avrundar vi sedan 
kvällen med smörgås, öl/vatten och kaffe i 
restaurangen intill. 
Kallelse med anmälningstalong samt 
årsredovisning 2007 delas ut senare i april. 
Underlaget kommer även att finnas på vår 
hemsida före utdelningen. 
Skulle något vara oklart i årsredovisningen, 
fråga gärna någon i styrelsen direkt – vänta 
inte till stämman. 

Städdagen och loppmarknad 

Som tidigare meddelats kommer vårens 
städdag att äga rum lördagen den 10 maj 
mellan 10.30 och 12.30. Sedan följer 
traditionell korvgrillning. 
För den som är intresserad finns möjlighet 
att därefter ta med saker ur gömmorna (samt 
ett bord att lägga dessa på) och anordna en 
egen ”loppis” i parken. Kanske ett tillfälle 
att rensa lite i förråden? 
En container, som kommer att vara uppställd 
9 - 13 april vid inre parkeringen. 

Cykelförsäljning 

I samband med städdagen kommer 
föreningen att sälja de cyklar, som togs i 

förvar under städdagen i höstas. När 
städarbetet är avslutat kommer vi därför att 
ha försäljning av dessa cyklar. Är det någon 
som tycker sig se en cykel som han/hon kan 
ha användning för går det att köpa den för en 
ringa slant. Pengarna från försäljningen går 
till att täcka omkostnaderna för hanteringen 
runt cyklarna. 

Kabel-TV 

Vår kabel-TV-leverantör, ATM Antenn, 
meddelar, att Kanal Lokal Stockholm nu 
finns tillgänglig via kabel-TV-nätet. Gör en 
ny sökning i din TV så finner du den. 

Lekplatsen 

Besiktning av den sydvästra lekplatsen har 
ägt rum och det mesta arbetet är nu avslutat. 
Bordet kommer dock att sänkas och kantsten 
återstår att läggas. 
Då det lätt samlas sand på gummiplattorna, 
kommer en sopkvast att hänga på gaveln till 
cykelförrådet. Den kan lämpligen användas 
till att sopa ner sand från plattorna. 
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Nya medlemmar till styrelsen 

Inför årsstämman i maj behövs några nya 
personer till styrelsen. Vi i valberedningen 
välkomnar varmt alla förslag och intresse-
anmälningar. 
Om du själv är intresserad av att bli 
styrelseledamot eller suppleant, eller vet 
någon annan som du vill föreslå, hör av dig 
till någon i valberedningen: 
Johanna König, BA 151, tel. 85 00 17 
Mathias Ohlsén, BA 157, tel. 590 891 92 
Karin Thorsell, BA 143, tel. 62 42 162. 
Vi behöver ditt svar senast fredagen 25 april. 
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