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Stabilt i kassan 
Föreningens kassaställning är god, runt 
årsskiftet bedömdes överlikviditeten vara cirka 
800 – 900 000 kronor. Styrelsen beslöt därför på 
det senaste mötet att amortera låneskulden 
med ytterligare en halv miljon kronor. Resten 
av pengarna placeras på specialinlåning. 

 

Eventuell tillbyggnad M3 
Vår grannförening Brf Mälarstrand 3 
(radhusen) har börjat undersöka möjligheten 
att bygga till ytterligare en våning på sin 
huslänga. Det kan vara möjligt genom att 
skapa en inredd vindsdel, begränsad av en 
tänkt vinkel på 45 grader sett från takfoten. 
Såvitt styrelsen har kunnat informera sig kan 
ett sådant förslag beviljas inom ramen för vad 
som är tillåtet enligt gällande stadsplan. 

Styrelsen i M3 kommer vid utformningen av 
den tänkta utbyggnaden ta hänsyn till våra 
fastigheter liksom bjuda in oss att ha 
synpunkter. 

Om det över huvud taget blir någon 
utbyggnad är inte klart. Det kräver bland 
annat att M3:s medlemmar fattar ett sådant 
beslut, vilket ännu inte skett. Planerna än så 
länge är alltså just bara planer. 

 

Kommande årsmöte 
Vårens föreningsstämma kommer att hållas 
onsdagen den 13 april. Styrelsen undersöker 
om serveringen vid Kristinebergs IP kan vara 
ett alternativ, annars blir det troligen Hotell 
Kristineberg. Särskild kallelse kommer att 
delas ut senare med dagordning och andra 
handlingar rörande de frågor som ska 
behandlas. 

Frågor som medlemmarna vill ska behandlas 
på årsstämman ska finnas med i kallelsen. 

Motioner måste därför vara styrelsen tillhanda 
senast fredagen den 11 mars. 

 
 

Styrelsearbete 
Är du själv intresserad av att delta i styrelsens 
arbete för vår förening – eller vet vem som 
borde vara det – ta gärna kontakt med någon i 
valberedningen. Andreas Ershammar och 
Kerstin Seebass bor i nr 3 och Eva Lizén bor i 
nummer 29. 

 

Infomöte för nya 
Den 9 februari är nyinflyttade inbjudna till ett 
möte med styrelsen för information och frågor. 
Erfarenheterna från förra årets träff var goda 
så det kan bli en tradition. 

 

Nästa styrelsemöte 
Äger rum den 16 februari 2005. Om det är 
någon fråga som du vill att styrelsen ska 
behandla, skriv ett brev och lägg det i för-
eningens brevlåda Kristinebergs strand 29. 


