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Iniormarion ffil s4'relsen ili ftirenirrgens medlemma

Sveriges nationaldag
Den 6 juni tu sedan nflgra ar dlbaka Sveriges nationaldag tillika svenska flaggans dag. Den
dagen iir det helg och de flesta m?inniskor iir lediga fran sina jobb. Klockan 08.00 kommer v6.r
flaggautanftir kvarrersgarden att "spelas upp" tiil Stig Carnehages trumpetmusik, vareft.er vi
"minglar" och f&r n&got att fortiira. Vdlkomna!

Fiireningens &rsstflmma 2008
Den 17 april genom-ftlrdes irets ordinarie ftireningsstiimma i kvartersgirden i nElrvaro av ett
drygt 100-ta1 medlemmar samt ni.gra medftiljande. Fdreningsstikrururn faststiitrlde, pf; forslag av
sfyrelsen och med revisorernas tilist]'rka4 resultat- och balansriikningarna och att rrinsten skulle
disponeras enligt ftirslaget i ftirvaltningsber6ttelsen. Pi revisorernas ftirslag beviljades
styrelsens ledamdter ansvarsfrihet ftir riikenskapsiret 2007 .

Pi suimman kunde sfyrelsens ordfiirande inforrnera orn att frreningens ekonomi ftirbiittrats
1'tterligare under 2007, dels genom att resultatet efter avskrivningar frrbiittrats fr&n 817 MAi
tull2 176 324-, dels genom afi ftireningens likviditet, dvs pengar i kassan, varit s& god att
sfyrelsen beslutat att utdver den planerade amorteringen amortera ytteriigare 5 000 000:- pi
frreningens ian. Totalt uppger frreningens bankian nu tiii 751,5 miljoner krcnor att jiimfrra
med 299 miljoner ftir 5 &r sedaa. Prognosen fbr de niirmaste 5 6ren visar, si lang styrelsen kan
bedrima" pi oftriindrade avgifter.

Gtiran Engman valdes tiil ftireningens nya ordftirande efter Gunnar Lundgren. I6r'rigt
omvaldes den "gamla'styrelsen med undantag ftir att Gunilia Bornemann ersiitter Maria
Wikstriim som suppleant i styreisen. En helt ny valberedning valdes med Rune Jogeman som
sanunankallande och som i 6r'rigt bestir av Agneta Eriksson, Lars Lieberg och Bjdm Huldberg.

Utriver de stadgeenliga punkterna pi dagordningen informerade styrelsens ledamdter

bostadsriittstilitigg till mediemmarnas hemftirsiikring

Styrelsens ko nstitnering
Den nyvalda styrelsen, med Griran Engman som ordftirande, valde vid sitt sammantrdde den 24
bpril Jan Sjdstrand till ny vice ordftirande efter Rune G Jogeman som avsagt sig omval som
st-vrelseledatnot.
Till swrelsens sekreterare valdes Ulf Redtzer.
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En tabl6 rjver arbetsftirdelningen mellan styrelseledamdterna kommer som tidigare 6r att anslis
pA trapphusens anslagstavlor, tillsammans med uppgifter om forgningens revisorer,
valberedningen, fritidskommittdn samt SBC och Driftia.

Ut<iver de frigor, som av tradition tas upp di en ny styrelse har valts, di'skuterade styrelsen p&
det frirsta m<jtet hur vi under det kommande 6ret pi olika siitt skall ftirbiittra kommunikationen
mellan styrelsen och medlemmarna. Jtimftirelser kommer ocksi att gdras med andra
bostadsriittsforeningar i vdrt niiromride. Till denna friga ber styrelsen att fi iterkomma senare i
ar.

En annan fr&ga, utanf<ir dagordningen pi ftireningsstiimman, var om ftireningen i stiillet ftir en
sfyrelse, som engagerar sig i ft)reningens operativa uppgifter, i stiillet skall viilja en
organisationsform, som innebiir afr.manviiljer en styrelse utan operativa uppgifter kompletterad
med en ftirvaltare. Derrna friga iir dock varken diskuterad eller utredd av den avgiende
styrelsen.
Den nya styrelsen har dock beslutat att man vid styrelsens informationsmtite i november bor
kunna informera medlemmarna om sin syn pi valet mellan det nuvarande siittet att arbeta med
alternativet att viilja en styrelse utan operativa uppgifter kompletterad med en avtalsbunden
f<irvaltare.

Bygget av smihus pi den sk garagetomten
Som vi tidigare informerat medlemmarna om har ft)reningen silt marken intill kallgaraget till
byggbolaget Gritenehus. Enligt uppgift kommer man att bygga 7 stycken villor i grupp pi den
avstyckade tomtmarken. Byggstarten liksom ftrsiiljningen av husen iir framflyttad till att
prelimin?irt ske under augusti m&nad i 6r, dvs under tredje kvartalet. Att dtima av bildema p&

deras hemsida, www.gotenehus.se, ser det ut att bli ett stilrent och sparsmakat grupphusomr6de
viil anpassat till den omgivande naturen och bebyggelsen.

Sfyrelserummets iippethillandetider i sommar
Styrelserummet, Sidensvansviigen 63,At normalt bemannat for medlemmarnas frigor och
behov av medlemsservice pi tisdagar mellan kl 18.00 och 19.00. Inftir den stundande
sommaren vill vi meddela att styrelsen har "sommarlov" under veckoma 26 till33, vilket
innebiir att styrelserummet tir bemannat tiil och med tisdagen den 1.7 juni och tippnar igen
tisdagen den 19 augusti.

Positiv radonmiitning
Inom omridet har det under den g6ngna vintern stickprovsvis utftjrts en radonmiitning i ett 10-
tal liigenheter. Undersiikningen kommer att kompletteras senare i 6r i samband med att
ftireningen skall uppratta en energideklaration. De hittills utftirda miitningarna visar att v&ra
liigenheter och ocksi fcirskolans lokaler ligger lingt under riktvardet ftir miinniskors htilsa som
lir 200 Becqurel per kubikmeter (Bq/ m3)

Grovsoprumm ets iippethillandetider
Frin och med mindagen den 2 juni kommer grovsoprwnmet i kallgaraget att hillas <ippet :
Mflndagar 07.00-09.00 och tisdagar kl 18.00-19.00 ( under de tider p5 6ret di styrelserummet iir

rlppet fcir medlemmarna)

Styrelsen onskar alla boende i Snicharbacken en riktigt skdn och
vilsam sommer med mvcket sol och vrirme!
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