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Vårt femte mötet efter årsskiftet blev också det sista med nuvarande styrelse. Kajsa
Kurtsson och Rickard Nilsson avtackades för värdefulla insatser för föreningen och för att
de bidragit till det goda arbetsklimat som råder i styrelsen. Och apropå detta nalkas
föreningsstämman – en påminnelse;
Alla medlemmar har som vanligt fått en kallelse till föreningens årsstämma. Men pga.
Covid19 genomförs den genom enbart poströstning. Ditt röstningsformulär finns i den
utskickade kallelsen. Du kan också använda den bifogade filen eller hämta formuläret på
vår hemsida där du dessutom i vanlig ordning kan läsa vår årsredovisning, inlämnade
motioner och styrelsens framställningar. Dessutom kan du - också på hemsidan - ta del av
tre medlemmars frågor till styrelsen och styrelsens svar på dessa frågor.
Det är inte för sent att vara med och påverka - röstningsformuläret skall ha inkommit till
föreningen senast 21 maj!
I förra månadens styrelsesummering noterades att vi står inför en ny upphandling av el.
Som det ser ut just nu blir framtida elkostnader högre, de nuvarande 35 öre per Kwh
riskerar att bli ca 50 öre. Beslut fattas vid kommande styrelsemöte, inför det diskuterade vi
risker och fördelar med att binda elavtal på ett eller fler år samt fördelar och risker med fast
jämfört med rörligt pris. Inför nästa möte skaffar vi oss var för sig mer kunskaper genom att
botanisera på aktuella hemsidor.
Vid förra mötet beslutade vi att uppdatera dokumentet ”styrelseinriktning” som fastställdes
för ett drygt år sedan. I den anges de principer som ligger till grund för styrelsens
förvaltning av samfälligheten. Med den skapas förutsättningar för transparens samt bra
kontinuitet vid byte av funktionärer. Inför dagens möte hade Martina Hemsle sammanställt
de uppdateringsförslag som övriga bidragit med. Vi beslutade att det nya förslaget gäller
tills ett nytt beslut fattas.
Det för kvällen mest tidskrävande ärendet var att besvara de tre medlemmars begäran om
upplysningar som inkommit (ersätter pga. poströstningen medlemmars möjlighet att ställa
frågor vid en vanlig föreningsstämma). En medlem hade i sin begäran 16 frågor (lyckligtvis
fanns svaren i några av dessa frågor redan i det beslutsunderlag som skickats ut eller varit
tillgängligt på vår hemsida). Medlemmarnas frågor och våra svar kan man ta del av på vår
hemsida.
Överläggningar mellan vår vaktmästare och ordförande angående anställningsvillkor har
fått till resultat att vi fr.o.m. juli övergår till en timanställning.

Övriga noteringar
•

Inventering och planering av uppdatering i solfångarsystemet till poolvärmen gjordes i v18.
Leveranstid av värmebäraren, propylenglykol, innebär att arbetet utförs i v20.
• Byte av serviceventil i samband med nybyggnation på Bastuvägen 12 utfördes den 4 maj.
• Serviceventilen till fastigheten Kalvhagsvägen 13 fick först stängas för att senare på dagen
öppnas igen den 6 maj
• Tömning, rengöring och återfyllning av poolen planeras till v20. Service på
doseringsutrustningen görs i början av v21.
• En mindre elmotor som via microbrytare styr backspolningen av filtret i vattenverket
slutade fungera under dagen den 10 maj. Ny motor beställd. Backspolning styrs tills vidare
manuellt.
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