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Ny styrelse vald på årsstämman 
Deltagarna på årsstämman 2017-11-23 valde följande styrelse för räkenskapsåret 2017/2018:  

 Gunilla Ridström, ordförande, Skolvägen 5 

 Admir Duric, ordinarie ledamot, Kyrkvägen 22 

 Magnus Liljegren, ordinarie ledamot, Skolvägen 7 

 Lena Eriksson, ordinarie ledamot, Kyrkvägen 16 

 Anita Larsson, suppleant, Kyrkvägen 16 

 Bengt Vestin, suppleant, Skolvägen 3 

På anslagstavlan i respektive trapphus finner du kontaktuppgifter till styrelsen. Protokoll från 

årsstämman finns på föreningens hemsida. Du kan också få en papperskopia om du kontaktar 

föreningens ordförande. 

Föreningens ekonomi fortsatt god 

Årsredovisningen för 2016/2017 godkändes av deltagarna på årsstämman. Årets resultat blev 

+309 714. Dessutom godkände deltagarna på stämman att avsätta ytterligare 258 400 till fond för yttre 

underhåll, vilket innebär att fonden totalt uppgår till 387 600.  

Föreningens ordförande informerade också om att styrelsen beslutat amortera på föreningens tre lån 

med totalt 1 140 000 kronor, för att föreningens lån på fastigheten så småningom ska hamna på ca 

5 000 kr per kvm och bostadsrättsyta, vilket är en rekommenderad nivå. Idag är lånet på 12 300 per 

kvm bostadsrättsyta. Ytterligare amorteringar kommer därför att göras fortlöpande så länge räntan 

fortfarande är låg och föreningens ekonomi så tillåter.  

 

Installation av laddstolpar för elbilar 

Majoriteten av deltagarna på stämman beslutade att föreningen ansöker om bidrag från Klimatklivet 

för att installera två laddstolpar med plats för laddning av fyra elbilar i garaget. Beslut om föreningen 

får bidraget kommer under januari och är en förutsättning för att installationen därefter ska 

genomföras. 

Argument för installation av laddstolpar: 

 Minska miljöpåverkan genom minskning av koldioxidutsläppen 

 Få fler parkeringsplatser uthyrda, idag har vi ca 8 lediga i garaget 

 Öka attraktionskraften vid försäljning av bostadsrätter 

Nytt städbolag för trappstädningen 

Vid årsskiftet kommer AMK Städservice att ta över städningen av våra trapphus. Om du har 

synpunkter på städningen så vänder du dig till Anita Larsson i styrelsen som är städansvarig. 

Nytt försäkringsbolag 

Föreningen har tecknat nytt avtal kring fastighetsförsäkringen med Bostadsrätterna från 2018. Liksom 

tidigare så ingår bostadsrättstillägget i föreningens fastighetsförsäkring vilket innebär att du bara 

behöver teckna vanlig hemförsäkring för ditt lösöre. 
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