
Bertil Ekmans begäran om upplysningar 
Hej 

Följande frågor hade jag ställt om normal stämma 

 

1. Besked om när poolen öppnas 

    Bör vara senast 1:e Juni, eftersom juni är formell semestermånad 

2. Ang. suppleanter. 

   Jag har inget emot presenterade förslag, men normalt väljer man Suppleanter som sedan kan 

bli ordinarie. Samtliga föreslagna har tidigare varit ordinarie - då är det tveksamt 

     om dom är beredda att gå in som ordinarie. 

3. Nya namn på förslag 

   Det är normalt, och brukligt, att presentera dessa personer (adress, bakgrund, intresse mm) 

    Speciellt när man inte kan närvara 

 

Emotser tacksamt Ert svar 

 

Med vänlig hälsning 

Bertil Ekman 

Lerbäckshult 6:40 

bertil.dolly@yahoo.se 

0709709090 

Styrelsens svar; 

Fråga 1; Liksom tidigare år är det skolavslutningen som är riktpunkten.  

Fråga 2; Vi håller med om att det du skriver är det som är vanligast. Å andra sidan kan en 

suppleant som tidigare varit ordinarie ledamot lättare träda in vid behov vilket är syftet med 

suppleanter. 

Fråga 3 – presentationer av föreslagna styrelseledamöter; 

Jag heter Annika Astermark och bor på Lyckåkersvägen 6, sedan två år tillbaka. Jag är 

sjukgymnast, men har sedan många år även en tjänst inom 

medicinska fakulteten vid Lunds universitet där jag undervisar främst blivande 

fysioterapeuter/sjukgymnaster och läkare. Håller även andra undervisningsuppdrag  

samt även inspirationsföreläsningar för olika föreläsningsföreningar etc. Jag älskar att vandra 

i naturen och många har säkert även sett mig på mina rundor  

med mina bungypumpstavar :D 

Jag har många års erfarenhet av att ha olika styrelseuppdrag. Det allra första var som mycket 

ung, som sekreterare i en idrottsförening och sedan likaså på GIH. 

Detta har följts av uppdrag i skolråd, tennisföreningar, Institutionsstyrelse, Vårdalinstitutet, 

bostadsrättsförening i Helsingborg samt även styrelse och budgetansvar i Barn och 

utbildningsnämnden i Höör. Där var jag även med och startade en Friskis och Svettisförening, 

där jag både ledde gympa och var vice ordförande.   

Varma hälsningar 

Annika 

mailto:bertil.dolly@yahoo.se


 

 

Jag heter Christer Lundberg och är bosatt i Ängelholm. Jag står föreslagen som kassör i 

Västersjöns samfällighetsförening. Januari 2021 köpte jag fastigheten Lerbäckshult 1:73 och 

är i och med detta ny medlem i samfälligheten. Det fantastiskt vackra område som 

samfälligheten förvaltar är viktigt för oss alla, som boende i området och som besökare. Detta 

ska vi vara rädda om och sköta på ett bra sätt, därför vill jag väldigt gärna vara med och bidra 

i detta arbete.  

 

Välkomna att höra av er på telefon om ni har frågor och funderingar.  

 

Med vänlig hälsning  

Christer Lundberg 

Ängelholm 

0760-28 35 00 


