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På en välbesökt årsstämma i maj informerade styrelsen om fortsatt positiv utveckling av
föreningens ekonomi. De extra amorteringar av lån som har gjorts de senaste åren bidrar stort till sänkta
ränte-kostnader som bland annat har gett en god beredskap inför den kommande ökningen av
fastighetsskatten som blir en följd av kraftigt höjt taxeringsvärde.
Vid årsmötet diskuterades en förfrågan från lägenheterna 742 och 743 om att få bygga balkonger på
gavelväggen mot Mälaren. Årsmötet beslöt att en utredning skall göras för att klarlägga hur vägg och
fasadputs kan påverkas.
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Efter rådgivande omröstning på årsstämman har
styrelsen beslutat att en avgift på 150:- per gång
skall gälla när föreningsmedlemmar lånar
Paul
Träfflokalen .

Astrid Lydig

Håkan Angser
Maire Eriksson
Solveig Larsson
Cristina Ridderborg Bühler
Solveig Trulsson, sammankallande

Tack !
På årsmötet avtackades Per-Ove Hedberg som
avgick efter flerårigt arbete i styrelsen med
blommor.
Margit Parde avtackades för de många år hon
har ansvarat för uthyrning av gästlägenheten.
Eftersom hon tyvärr ej kunde närvara vid
årsmötet uppvaktades hon senare med blommor.

Välkomna !
Vi önskar Eva och Lennart Blom, lgh 632
välkomna i föreningen.
styrelsen

Från trädgårdsgruppen
Tack alla ni som deltog i vårstädningen
lördagen 22 april. Tack även ni som på annat
sätt bidrog. Vi var 18 personer som sopade och
krattade samt rensade runt buskar och i
rondellen.
Vi avslutade som vanligt med korv och öl, kaffe
och kakor.
Ni som inte kunde vara med, kom till höststädningen! Vi har faktiskt mycket trevligt !

Solveig T

Skärpning i tvättstugan !
Tyvärr är det åter nödvändigt att be om bättre
ordning i tvättstugan. Vid ett flertal tillfällen har
det framförts klagomål om dålig städning.
Möjligen kan detta i bland bero på att någon har
haft hjälp med tvätten och ej tillräckligt betonat
hur viktigt det är att tvättstuga och torkrum
städas efter varje tvätt.
Lämna inte kvar ditt tomma tvättmedelspaket
utan ta med det från tvättstugan.

styrelsen

Styrelsen önskar alla
en trevlig
och
skön sommar !

