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Korta noteringar

På stämman var 69 personer närvarande och
11 fullmakter inlämnade, totalt 80
röstberättigade. Jonas Nyman, SBC, valdes till
mötesordförande.

•

Semesterstängt på
expeditionen

Ordförande föredrog årsredovisningen,
stämman fastställde resultat och
balansräkningen och resultatdispositionen.
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Vi önskar alla i
föreningen en fin och
vilsam sommar.

Information från årsstämman 22 maj
2019

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av
fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Följande personer valdes, och efter
konstituerande möte formerades styrelsen så
här:

Styrelsen

Med början främre raden från vänster:
Björn Eriksson, Körvelgatan 49 a, suppleant
Elsa Grahn, Körvelgatan 23 b, suppleant
Anette Ågren, Körvelgatan 41 a, sekreterare
Martin Alm, Körvelgatan 45 c, ledamot
Christer Holmberg, Körvelgatan 29 b, vice ordf.
Veronica Alba, Körvelgatan 21 b, ledamot
Pia Persson, Körvelgatan 1 b, Suppleant
Peter Öström, Körvelgatan 25 c, ordförande

Tre motioner var inlämnade till stämman:
1. Angående installerande av elektroniska
portlås/portkoder till våra trapphus
2. Angående utökning av balkongytorna
på övervåningarna
3. Angående förbättring av cykelställ i
cykelhusen och yttre cykelställ
Styrelsens förslag att remittera frågorna till
nya styrelsen för vidare utredning
beslutades för alla tre motionerna.
Motionerna i sin helhet finns att läsa i
årsredovisningen

Korta noteringar
•

•

•

Rensning av obehöriga cyklar i
cykelställ och cykelhus senareläggs
Rensningen av cyklar kommer att flyttas till
efter semestertid. Vecka 34 kommer cyklarna
att märkas upp med band. De cyklar som visar
sig inte ha någon ägare kommer under vecka
36 att ställas i ett förråd i tre månader. Därefter
forslas de bort om ingen hört av sig till Sweax.
Sweax kommer att informera med närmare
instruktioner i våra brevlådor när det är dags
för inventeringen.

•

•

•

Nya belysningskupoler till
gårdsbelysningarna har beställts och
kommer att bytas ut.
Som tidigare år uppmanar vi igen att
eventuella badpooler för barnen måste
hållas under uppsikt, och tömmas varje
kväll.
Kolgrillar får endast användas på öppna
gräsytor – inte på balkong eller nära
fastigheterna. När grillningen är klar tar
du med grillen hem igen.
Kontrollera alltid att portdörren går i lås
efter dig. Vaktbolaget har varslat om att
dörrar stått olåsta på natten.
Det finns lite oklarheter om uthyrningen
av extraförråd och parkeringsutrymmen.
Vi kommer därför senare att göra en
inventering av vilka förråd som hyrs av
vem. Närmare instruktioner kommer.
Vi vill gärna rekommendera att ta en titt
i vår hemsida www.kvannen.se då och
då. Där finns mycket bra information att
hämta, och den uppdateras löpande.

Nya blomkrukor på gårdarna

Semesterstängt på expeditionen

20 stycken nya blomkrukor i två storlekar
kommer att placeras ut på gårdarna. De
gamla betonglådorna kommer succesivt att
fasas ut, och eventuellt användas för andra
ändamål.

Fr.o.m. 1 juli – 11 augusti är expeditionen
stängd. Vid akuta frågor, se anslagstavlan i
varje portuppgång.
Vid enklare frågor under denna tid, mejla till
kvannen@blixtmail.se eller lämna ett
meddelande i brevlådan så kontaktar vi er.

