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Trädfällning

Trädgårdsgruppen har undersökt bland de boende kring den sydvästra lekplatsen hur de ställer sig till
en nedtagning av två popplar i slänten ner mot lekplatsen. 17 har svarat och av dem var 15 positiva till
förslaget. På basis av detta har styrelsen fattat beslut om att popplarna ska tas ner under vintern. De
kommer att ersättas av två blommande träd och planteras under våren då slänten även åtgärdas.
Krypoxbärsbuskarna kommer bland annat att ersättas av gräs. Hör gärna av er till Marianne Lundberg,
85 14 61, med förslag på trädsort.

Påminnelse om aktivitetsplanen för Ökat insatskapital

Styrelsen vill påminna om att inbetalning av insatskapitalet för varje lägenhet skall vara föreningen
tillhanda senast den 31 mars 2003. Finansiering och inbetalning av respektive lägenhets insatskapital
är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar.

För ytterligare detaljer hänvisas till infoblad nr 1.

Lägenhetsöverlåtelser fram till 2003-03-31

Styrelsen vill även påminna om att vid eventuella lägenhetsöverlåtelser fram till 2003-03-31 kommer
styrelsen begära att köparen undertecknar en skrivelse med innebörden att köparen är medveten om
beslutet att öka insatskapitalet samt de till beslutet knutna villkoren för inbetalning av ökat
insatskapital.

Ny styrelseledamot

Riksbyggens representant som ersättare i vår styrelse Lennart Apelgren har slutat. Som ersättare efter
honom ingår Tommy Gileborn. Tommy kommer från Riksbyggens hyresrättsavdelning och har stor
erfarenhet av förvaltning.

Vårstädning

Årets vårstädning kommer att äga rum lördagen den 10 maj. Vi återkommer med närmare
information.

Årets ordinarie stämma



Den ordinarie årliga föreningsstämman kommer att hållas onsdagen den 7 maj klockan 19.00. Plats
blir som vanligt kyrkan i Sfären. På stämman genomgås det gångna räkenskapsåret (kalenderåret
2002). Dessutom informeras om vad styrelsen gjort, aktuella frågor tas upp och medlemmarna har
möjlighet att ställa frågor och utöva sin rösträtt. Till årets stämma har inga motioner lämnats in.
Kallelse kommer i vanlig ordning att utsändas.

Valberedningen

Vid stämman väljs bl a styrelse för föreningen. De som är intresserade av att arbeta inom föreningens
styrelse kan kontakta valberedningens ordförande Thomas Fehrm, tel 85 53 11.

Vicevärden informerar

Skorstensfejaren har genomfört en besiktning av ventilationen. Då framkom det att några hade bytt ut
fläkten i köket. Det är inte tillåtet att göra hur som helst. Det finns vissa fläktar som är godkända för
vårt system. Om man byter till en ej godkänd fläkt kan det medföra att grannarna får in os i sina
lägenheter. Kontakta Rikard Stål på Riksbyggen, han vet vilka fläktar men får byta till. De som bytt
till en icke godkänd fläkt måste byta igen. Fläktsystemet blir inte godkänt annars.
Ett tips: Rengör fläktfiltret i diskmaskinen för att få det rent.

Många börjar att renovera sina kök nu. Vill bara påminna om att ni måste själva transportera bort era
gamla vitvaror till någon återvinningsstation och inte ställa dem i grovsoprummet.
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