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------------------------------------------------------------------------------------------------Årsmötet
Årsmötet hölls 14/5 och ca 30 av föreningens medlemmar deltog. Mötet avslutades
med en som vanligt god buffé i trevlig samvaro.
Styrelsen fick en ny sammansättning. Gunnar Narvehed avtackades som sekreterare
och efterträds av Ingrid Narvehed. Till ny suppleant efter Maria Dahlgren valdes
Mattias Falkehag samt som ny internrevisorsuppleant valdes Christoffer Carlsson.
Uppdaterad information om den nya styrelsens sammansättning finns på
anslagstavlorna och i hissarna.
Spolning av stammar
Vi kommer att spola våra horisontella avloppsledningar under vecka 39. Det ingår i
det löpande underhållet och har nu blivit dags igen. För varje lägenhet tar inte arbetet
mer än ca en timma. Avloppsteknik, företaget som genomför spolningen, kommer att
informera oss om alla detaljer samt göra en genomförandeplan. Det ankommer på
oss att se till att våra lägenheter är tillgängliga för åtgärden, antingen att vi är på plats
för tillträde eller lämnar nyckel till någon. Mer information kommer när vi närmar oss
vecka 39.

Tvättstugan gårdshuset
Det har påpekats att en av tvättmaskinerna i gårdshuset krånglar lite. Det handlar om
viss fördröjning i programmet vilket kan vara irriterande. Vi håller ögonen öppna för
den händelse det blir värre.

Lekställningen
Nu finns lekställningen på plats på gården, förhoppningsvis till glädje för alla barn.
Utrustningen är anpassad för barn och de vuxna får nog nöja sig med att agera
åskådare vid gungorna.
Eldeklaration
Under våren har vi genomfört en eldeklaration som visade att tillståndet är gott men
att det finns åtgärder som kan göras för att bli effektivare. Som en följd kommer
fläkten i gathuset att bytas och styrelsen kommer också att undersöka om solpaneler
på taken kan vara en god investering.
Muren mot franska residenset
Som säkert de flesta sett är muren mot franska residenset ganska skamfilad på sina
ställen. Vi har nu lyckats få igång ett samarbete med ambassaden för att åtgärda
problemet. Det kommer dock att vara en lång väg att gå. Ambassaden har begärt in
två olika åtgärdsförslag som sedan skall en vända till Paris innan det står klart vad
som skall göras. Det involverar oss genom att vi äger en del av muren samt att
dräneringen på vår sida sannolikt måste göras om. Vi måste också reda i vem som
ansvarar för vad innan några arbeten kan sättas igång.
Laddboxar i garaget
Årsmötet behandlade en motion som inkommit avseende installation av laddboxar i
garaget. Styrelsen får i uppdrag att utreda och besluta om en eventuell installation.
Magnoliadagen
Som vanligt kommer det firas när magnolian på gården slår ut i blom. Inbjudan
kommer när det är dags
Städdag
Redan nu flaggas för höstens städdag med tillhörande grillning. Den planeras till
lördag 26 oktober.
Brandsläckare
Brandsläckare finns i entréerna i båda husen.
Tvättstugor och sophus
Styrelsen manar till efterlevnad av de föreskrifter som finns uppsatta.

Trevlig sommar önskas alla medlemmar!

