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Ordförande har ordet..
2009 var ett bra år ekonomiskt, ett positivt resultat
samtidigt som vi fick en avgiftsfri månad och också
haft medel att amortera något på ett av våra
fastighetslån. 2010 har ur ett ekonomiskt perspektiv
startat lite tuffare eftersom vi haft en kall- och snöig
vinter. Värme- och vinterväghållningskostnaderna
ligger ca 100 000 kr över budget. Med detta faktum så
blir det ekonomiska målet för 2010 ett nollresultat.

Korvgrillning blir det naturligtvis precis som vanligt –
Vi ses på söndag!
Hälsningar
Jan Järnstad
Ordförande
__________________________________________

Grannsamverkan

Årsmötet i slutet av april avlöpte i en positiv anda
under ledning av mötesordförande
Roland Swenson. Årsmötets intressantaste ämne var
nog diskussionerna kring avfallskvarnar respektive
källsortering. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att
i samverkan med vår grannförening Seglet se över
möjligheter till installation av avfallskvarnar. Målet är
att sådan installation ska vara på plats senast under
september månad, detta under förutsättning att vi kan
handla upp arbetet tillsammans med Seglet.
Investeringen ligger i kostnadsläget kring 200 000 kr.
Målet är att vi ska klara det med fonderade medel.

Vår, Sommar och Semester är på gång.

När det gäller källsortering så bildades en grupp
bestående av några medlemmar utanför styrelsen som
tillsammans med styrelsen ska se över hur en
testverksamhet av källsortering ska utvecklas inom
ramen för befintliga soprumsutrymmen.
Notera även den nya skyltningen i soprummen som
säger vad du får kasta som hushållssopor, oavsett om
det är torra eller blöta sopor.
Du som inte hade möjlighet att delta i stämman, hör
gärna av dig till någon i styrelsen om du har några
funderingar kring avfallskvarnar eller källsortering.

/Hasse Jenelius

Styrelsen har precis konstituerat sig efter stämman
och vi hälsar Thomas Persson, nyvald suppleant
välkommen till styrelsearbetet.
Hur du får tag på oss i styrelsen hittar du uppgifter om
på anslagstavlan i trapphuset. Du kan även hitta en hel
del information i stort om vår bostadsrättsförening på
vår hemsida –
www.bolinderstrand.se/Ankaret/Ankaret1.htm
Det närmar sig föreningens städdag 9 maj. I varje
trapphus kommer det att sitta en ”Att-Göra-Lista”, så
det blir enkelt att komma igång på söndag redan kl
10.00. Jag vill samtidigt poängtera att det är viktigt att
vi prioriterar vår egen mark och låter strandremsan
utvecklas utan mänsklig påverkan från vår förening.

När ni ska resa bort längre eller kortare tid, tänk då på
att meddela grannen när ni reser och när ni kommer
hem.
Lämna gärna ett telefonnummer så att grannarna kan
nå er, ifall det skulle vara något.. En nyckel till
postfacket är heller inte fel att ha, det kan bli ganska
fullt.., trots ”INGEN REKLAM TACK!”.
Trevlig Sommar och Grannsamverkan.

Avfallskvarnar
3 avfallskvarnar kommer den 7/5 att installeras på
prov hos Tönis Lunt, Tomas Persson och Roger
Lindblad. Faller testen väl ut kommer avfallskvarnar
att installeras i alla våra lägenheter. Information om
när och hur kommer senare.
Med införande av avfallskvarnar kommer våra
hushållssopor att minska kraftigt, vilket gör att vi kan
minska antalet och storleken på kärlen vi idag har för
hushållssopor. Det ger oss då möjlighet till mer
utrymme för cyklar inomhus eller en utökad
sopsortering i egen regi. En arbetsgrupp kommer att ta
fram förslag till hur vi bäst kan använda våra
gemensamma utrymmen.
/Roger Lindblad

Trevlig sommar!
önskar styrelsen

