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Styrelsen 2012-2013

Snart dags för Årsmöte igen
Tänk att det snart gått ett helt år sen förra årsmötet
Som ni säkerligen uppmärksammat har vi från styrelsens sida fått en hel del ur
händerna under det gångna året.
Det börjar närma sig inför årsmötet igen, som i år sker den 13 mars kl 19:00. Vi
återkommer närmare mötet med kallelse och plats.
Men redan nu är det dags för gårdarna att tänka efter och förbereda sig så att vi får
in namn på styrelserepresentanter och suppleanter från alla gårdar.
Följande poster ska väljas i år:
Ordförande på ett år
Ord. Ledamot Grupp 1 på 2 år
Ord. Ledamot Grupp 5 på 2 år
5 st suppleanter från Grupp 1-5 på 1 år
Revisorer 2 st på 1 år
Revisorssuppleant 1 st på 1 år
Vi vill därför be er att redan nu planera in på respektive gårdar så vi har
namnförslag till styrelsens förberedande möte i början av februari.
Det är även dags att komma in med motioner till årsmötet. Senast den 1 februari
ska dessa vara inlämnade till er gårdsrepresentant.
Än så länge finns det bara en motion som ska behandlas från grupp 5. Den avser
byte av trasig gungställning. Frågan har varit uppe i styrelsen men vi har bordlagt
förslaget eftersom vi anser att de föreslagna kostnaderna på drygt 50 000 kr är
alldeles för höga och att frågan istället får avgöras av medlemmarna på årsmötet.
Det är viktigt att samtliga belysningar fungerar på respektive gårdar, speciellt nu
under den mörka årstiden. Respektive gårdsrepresentanter har ansvar för detta men
det är ju inte förbjudet för övriga boende på gården att själva ta ansvar och
solidariskt hjälpa sin valda representant. Även om vi har en styrelse får vi inte
glömma att vi bor i en samfällighet där vi gemensamt har ett ansvar för vår
boendemiljö.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Ordförande

Ralph Arnestig

Ord ledamöter

Börje Swahlin
Lars Nilsson
Bengt Ifvarsson
Hans Sjöberg

Suppleant och
kassör

Tomas Tengstrand

Suppleanter

Jan Malm
Hans Sandström
Agneta Carlsson
Mattias Östergren

Revisorer

Jan Hasselberg
Åke Wirdeman

Revisorssuppleant Ann-Britt Larsson

Samfällighetsavgift
1 250 kr betalas senast:
den siste i varje månad
De som valt att
delbetala
anslutningsavgiften för
fiber
betalar dessutom 135
kr ytterligare (totalt
1 385 kr) under 42 mån
t om dec 2015

Följande ingår numera
i den samfällighetsavgift du betalar från
den 31 juli 2012.

TV
18 kanaler (Paket Lagom)

Bredband
Fasta avgifter för 100 Mb

Telefoni
Fasta avgifter för
Bredbandstelefoni (du
betalar fortsättningsvis bara
till Telia för de samtal du
ringer). (OBS! Du har väl inte
missat att anmäla till Telia att
du vill gå över till
Bredbandstelefoni?)

