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Från stämman 

Tack till alla medlemmar som kom på stämman! 

 

Ett speciellt tack till Charlotte Assarson och Sven 

Ekman för sina insatser i styrelsen.  

 

Efter årsstämman i föreningen har vi en styrelse 

med följande befattningar: 

Ordförande Jaan Kubja, 29:an 

Kassör Vita Andrews, 29:an 

Ledamot Per-Ivar Sigelfeldt, 29:an 

Ledamot Åke Sjöberg, 29:an 

Ledamot Magnus Hugemark, 27:an 

Suppleant Magnus Johansson, 27:an 

Suppleant Nils Wrethag, 29:an 

Suppleant och  

sekreterare Annika Melin 3:an 

 

Valberedning 

Till valberedning valdes Gunilla Granberger, Lena 

Lindman, Anita Karlsson och Sven Ekman varav den 

förstnämnda är sammankallande. Samtliga 

medlemmar från 3:an.  

 

Arbetsgrupperna 

Arbetsgruppen för markområden, lokaler och 

förråd har haft sitt första möte. Annika Melin är 

sammankallande och styrelserepresentant. Första 

mötet handlade mycket om vilka behov vi ser för 

våra gemensamma ytor.  

 

Styrelsen beslutade att arbetsgrupperna för 

Hållbarhet och miljö, Elbilstolpar och solceller slås 

ihop till en gemensam arbetsgrupp där Gunilla 

Granberger i 3:an är sammankallande och Vita 

Andrews är styrelsens representant. Första mötet 

hålls 28 maj 2019.  

 

Husvärdar 

Nu är samtliga hus bemannade med husvärdar. Vi 

hälsar Lena Lindman och Gunilla Granberger 

välkomna som husvärdar i 3:an. Sedan tidigare har 

vi Gunnar Nyström i 29:an och sammankallande 

husvärd Magnus Johansson i 27:an.  

 

Lekplatsen i samfälligheten 

Efter besiktning framkom det att vi behöver utföra 

en del renoveringar i vår gemensamma lekpark. 

Frågan har tagits upp om lekparkens vara eller icke 

vara. Vi vill ha in så många synpunkter som möjligt 

från er medlemmar om hur ni tänker kring 

lekplatsen.  

 

Träden mellan 3:an och 27:an 

HSB trädgårdsservice har utan styrelsens 

godkännande kraftigt beskurit våra träd. Just nu 

pågår en förhandling om skadeståndsbelopp. 

 

Projektdag 

Vi kommer att ha vår sedvanliga städdag söndag 

den 16 juni. Vi träffas kl. 16.00 och avslutar med 

enklare tilltugg i bastun. Arbetsschema kommer att 

sättas upp på anslagstavlorna. 

 

Vi hoppas på stor uppslutning och fint väder!  

Väl mött! 

 

 
 

 

Ownit 

I samband med uppgradering av fibernätet från 

100 Mbit till 250 Mbit har några medlemmars 

routrar slutat fungera. Problemet ska nu vara 

avhjälpt. Om inte så vänder du dig i första hand till 

Ownit som skickar ut en servicetekniker för att 

åtgärda problemet utan kostnad.  

 

 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till den 12 

juni 2019.  

 

Styrelsen kontaktas enklast via e-post 

styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 

meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.  
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