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Motioner till årsstämman 

Föreningens årstämma kommer i år att 
hållas den 9 april kl 18.30. Formell 
kallelse kommer senare, mellan två och 
fyra veckor före utsatt datum (se § 17 i 
stadgarna).  

Förslag (motioner) till stämman måste 
vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars 
2003. Detta beror på att stadgarnas § 18 
säger att medlem som önskar få ett 
ärende behandlat vid stämma skriftligen 
skall framställa sin begäran hos styrelsen i 
så god tid att ärendet kan tas upp i kal-
lelsen till stämman. 

Motioner lämnas i föreningens brevlåda, 
Kristinebergs Strand 29. 

Fastighetsbesiktning 

Styrelsen kommer i år att besiktiga 
föreningens gemensamma utrymmen och 
göra en uppföljning av anmärkningar 
från förra årets besiktning. 

Den som har nya problem med sin 
lägenhet ombeds meddela styrelsen via 
föreningens brevlåda. 

Bibliotek i bastun 

Förerningen har numera ett ”bibliotek”, 
där man kan ställa sitt överskott av 
böcker och hitta ännu inte läst litteratur. 

Biblioteket finns i en nyuppsatt hylla i 
bastu. Nyckel till bastun kan utkvitteras 
hos Gunnar Nyström, Kristinebergs 
Strand 29. 

Tennishallen 

Tennishallen har som bekant fått sitt 
kontrakt förlängt ytterligare ett år, vilket 
givetvis fördröjer anläggandet av den 

park som föreskrivs i detaljplanen med 
minst lika lång tid. 

Styrelsen har beslutat att skriva till stads-
byggnadskontoret och till gatu- och 
fastighetskontoret med anledning av 
detta. 

Värmefördelningen 

Om du har problem med värmen i 
lägenheten, kontakta HSB Felanmälan. 

 

Piskställning 

Endast två medlemmar har svarat på 
frågan om en gemensam piskställning.  

Styrelsen kommer att meddela samfällig- 

heten att föreningen inte för sin del har 
något intresse av en piskställning. 

 

Ny medlem 

Mårten Hagardson, lgh 423, hälsas varmt 
välkommen till föreningen. Vi hoppas att 
han ska trivas! 

Nästa styrelsemöte 

kommer att hållas den 19 mars 2003. Om 
det är någon fråga som du vill att 
styrelsen skall behandla, skriv ett brev 
och lägg i föreningens brevlåda i hus 6 
(Kristinebergs Strand 29). 


