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Ordföranden har ordet ……………
Efter årsstämman kommer våren - och nu i juni
äntligen sommaren!
I år hade vi valt att lägga årsstämman i Folkets Hus
med enklare förtäring i form av fika med bulle. Det
var verkligen värt mödan att ta sig till centrum för vår
stämma. Om jag får bestämma så kommer även nästa
stämma att hållas i Folkets Hus!
På årsstämman klubbades ett enhetligt beslut om att
verka för bergvärme i vår förening senast under 2018.
Styrelsen har sedan tidigare en arbetsgrupp som
jobbat med frågan men nu blir det mer på riktigt, att
visa resultat. Gruppen återkommer med löpande
information här i Bladet.
En annan fråga som var uppe på stämman var en
motion om stenhögen (mellan HNv 6-8) en fråga som
väckt en del debatt under åren och även nu på
stämman.
Stämman gick på styrelsens förslag att avslå motionen
men jobba i riktning för att finna en lösning, att få
bort "högen" - och nu kommer det märkliga, roliga
och smått fantastiska. Stenhögen är redan borta!
Anledningen till att detta gick så fort är givetvis en
rad lyckliga omständigheter men framförallt av 2 st
mycket engagerade medlemmar, Lola i 6:an och Kurt
i 8:an, som bistått de nya trädgårdsansvariga att finna
en snabb lösning.
Jag tycker att detta visar att stämman är till för oss
medlemmar, vill man påverka så ska man göra sin röst
hörd genom en motion!
Den nya styrelsens sammansättning ser ni anslagen på
tavlan i trapphuset. En person är nyvald och det är Jan
Österman från 4:an, Välkommen!
För egen del så tackar jag för förtroendet ni gett mig
att hålla i ordförandeklubban ytterligare en period!
Det första riktiga styrelsemötet för den "nyvalda"
styrelsen var 7 juni. Då uppdaterades agendan för
kommande års styrelsearbete. Att stort fokus ligger på
bergvärmefrågan blir en självklarhet. Samtidigt så ska
vi fortsätta vår goda trend sedan många år i
föreningen; Att fokusera på kvalitén i vårt boende på

såväl kort- som långsikt. Underhåll av våra byggnader
och anläggningar är självklart prio ett, samtidigt som
vi ska säkerställa föreningens mycket goda ekonomi
och hålla ev avgiftshöjningar i schack.
Sist men inte minst så har säkert flera noterat att
ångbåtsbryggan är färdigrenoverad. Bryggan ser stabil
ut, med stora stenar från bl a vår "stenhög" och med
vita nya pollare. Nu är vi redo för angöringen. Ska bli
riktigt spännande se om anstormningen av passagerare
blir lika kraftfull denna säsong som förra? Två
rederier kommer att angöra bryggan. Mer info på vår
hemsida.
Jag brukar alltid skriva några rader om detta med
Grannsamverkan inför sommarsemestern. Berätta
gärna för dina grannar om du är bortrest i sommar,
kanske lämnar du nyckel till någon blomvattnare, som
samtidigt har lite koll på din dörr och trapphus.
Önskar er alla en trevlig, glad och lång sommar!
Jan Järnstad

Trädgårdsansvaret
Tack Pia för alla år som du axlat ansvaret för vår
trädgård. Nu ska Jan Österman i 4:an och
undertecknad, också i 4:an, ta över denna stafettpinne.
Jag kan säga på en gång att vi kommer att behöva
hjälp av er alla. Vi har fått överlämning av Pia, tankat
över hennes kontaktnät i våra mailboxar. Det blev en
del, en av de viktigaste är självklart korvgubben. Vi
lovar att vi ska se till att ni får denna goda korv även i
fortsättningen efter väl utfört arbete på städdagarna.
Vi vill ha igång en trädgårdsgrupp igen, en
representant från varje hus som vi kan samarbeta med.
Anmäl ditt intresse till
britt-marie.bjerver@comhem.se
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Grannsamverkan

Styrelsemöten och stämmor

Lite information från Lokalpolisområdet, se även
bilaga från Polisen.



24/8 kl 18:00: Styrelsemöte, besiktning,
samling HNv12

Jag vill samtidigt passa på att informera om att det
den senaste tiden i närområdet skett ett större antal
inbrott i bostäder, där man har gjort intrång via
olåsta/öppna dörrar och fönster.



21/9 kl 19.00: Styrelsemöte



19/10 kl 19.00: Styrelsemöte



16/11 kl 19.00: Styrelsemöte



14/12 kl 19.00: Styrelsemöte

Varma dagar kan det var frestande att ställa upp
vädringspunkter nattetid, vilket dessa tjuvar lärt sig
och utnyttjar.
Försäkringsbolag kan ha åsikter om det inte har varit
stängt/låst på ett tillfredställande sätt.
Följden kan bli reducerad ersättningsnivå/höjd
självrisk.

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta
kontakt med styrelsen.

Lås om er och ha en skön och trygg sommar!

Ni som inte har lämnat e-mailadress: gör det till
peter.olausson@comhem.se

Med vänlig hälsning
Björn Svensson
Polisinspektör
Lokalpolisområde
Järfälla/Upplands-Bro

Styrelsen önskar alla en riktigt fin Midsommar

