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Hej medlem,  

 

I syfte att löpande informera Dig som medlem om vad som är på gång inom föreningen, sammanfattar 

och skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Frekvensen kan variera beroende på vad som 

händer osv. Vi delar även ut brevet till Dig som inte har angett en e-postadress.  

 

Bokslutet för verksamhetsåret 2020 
 

Bokslutet för verksamhetsåret 2020 visar på en relativt stabil ekonomi. Resultat före 

avskrivningar budgeterades till 415 tkr men kommer sannolikt att sluta på 463 tkr enligt de 

preliminära uppgifterna. En förbättring på ca 50 tkr. Vi kommer givetvis att presentera och 

kommentera hela bilden i samband med den kommande föreningsstämman. 
 

Föreningsstämman 2021 
 

Vi planerar att kunna genomföra 2021 års föreningsstämma i mitten av maj månad. Men vi 

måste avvakta utvecklingen kring pandemin med dess olika restriktioner. Vi vet ju inte om vi 

får samlas rent fysiskt eller om vi måste ta till andra metoder, typ någon form av digitalt 

baserad stämma eller om vi kan hitta någon lokal som uppfyller kraven som 

Folkhälsomyndigheten ställer. Vi ber helt enkelt att få återkomma när vi vet litet mera. 
 

Metallprofiler i entréerna 
 

Under den senaste veckan har vi fått monterat metallprofiler på hörn i entréerna som behöver 

skyddas för skador. Vi har också reparerat vissa skador på några räcken i trapphusen. Vi 

hoppas det bidrar till hustrivsel. 
 

Snöskottning 
 

Det har ju blivit en vit vinter till sist. Och därmed behöver vi ploga och skotta litet extra. Vi 

vill passa på att påminna om att det är den enskilde bilägaren som är skyldig hålla rent från 

den snö som ligger kvar efter snöplogen bakom Din bil (eller framför om Du backar in). Kör 

man över den ”snövallen” så riskerar den att packas till och ligga kvar som ett hinder. Gör vad 

Du kan. 
 

Skador på sockel och fasad 
 

Som Du säkert sett har vi fått vissa skador på socklarna till husen. Även på vissa ställen har 

fasaden skadats. Dessa skador behöver åtgärdas för att förhindra att det blir fukt eller tillhåll 

för möss e dyl. Vi har engagerat ett företag som ska hjälpa oss att åtgärda dessa skador. Det 

kommer att ske under våren.  

 

Bästa hälsningar 

Styrelsen 
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