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Styrelsen önskar alla
föreningsmedlemmar och hyresgäster
en riktigt skön sommar
Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande

------------------------------------------------------------------------------------------------Föreningsstämma
Den 9 maj hölls årets föreningsstämma. Lennart Hägglund inledde och hälsade alla
välkomna. Till mötesordförande valdes Sven Nyrén och till sekreterare Stefan Ericsson. Jan
Johansson föredrog den ekonomiska redovisningen. Gunnar Narvehed föredrog styrelsens
svar på föregåendeårs motion om kamera övervakning. Majken Blücher föredrog de
lagändringar som föranleder ändring av stadgar. Lennart Hägglund och Christina von Arbin
informerade om kommande projekt och aktuella ärenden i föreningen. För mer information se
stämmoprotokoll. Det blev återval av avgående styrelseledamöterna Jan Johansson, Gunnar
Narvehed och Maria Dahlgren (suppleant). Efter årsmötet serverades en välsmakande buffé i
trevlig samvaro.

Brandskyddsarbete
En brandskyddsbesiktning gjordes under maj av företaget Brandsäkra. Vi har prioriterat
service av rökluckor i vardera husen som görs den 2 juni och översyn av våra brandsläckare
gjordes under maj. En noggrann genomgång av besiktningsprotokollet görs av styrelsen efter
sommaren.

Magnoliafest den 7 juni kl.18:00
Vi har som tradition att varje försommar när magnoliaträdet
blommar ha en fest på gården med lekar och tävlingar. Föreningen
bjuder på vin med tilltugg. Alla boende är välkomna.

Styrelsen för verksamhetsår 2017-2018
Styrelsen har haft ett konstitueringsmöte med följande resultat:
Namn, funktion
Lennart Hägglund, ordförande

Telefon
0705-81 66 32

medlemskontakter/hyresgäster,
fananblad, hemsida, passagesystem

Christina von Arbin, vice

0702-34 95 25

ordförande
Jan Johansson, kassör

gårdsansvarig,
medlemskontakter/hyresgäster

0725-60 69 54

bredband, hyreskontrakt lokaler,
passagesystem

Gunnar Narvehed, sekreterare

0706- 91 34 10

andrahandsuthyrningar,
brandskyddsansvarig

Maria Dahlgren, suppleant

0736- 57 00 66

gården

Majken Blücher, suppleant

0730-20 08 20

juridiska frågor, stadgar

Gården - triangeln
Upprustning pågår av triangeln, en
ny trädgårdsmöbel har köpts in,
boulebanan tas bort och ersätts
med gräs. Gör gärna ett besök

Ny trädgårdsmästare
Vår nuvarande firma ”Stocksunds trädgårdar ”har slutat. Föreningen har anlitat Daniel
Larsen, boende i gårdshuset som ny trädgårdsmästare. Hans första uppgift är upprustning av
triangeln.

Utnyttja gården, markera dig på lista
Alla är välkomna att grilla och ha fester på gården. Markera tid och namn på listan ovanför
kopparlådan i entrén. Läs om vad som gäller under trivselregler på hemsidan,
www.fanan12.se, flik föreningsinfo/trivselregler.

Gemensamt utnyttjande av gårdarna
I samråd med grannföreningen gäller även i år att små barn får använda varandras gårdar,
förutsatt att det städas efteråt. Grannföreningens boulebana och nyinköpta pingisbord är inte
tillgängliga för oss.

