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Ordförande har ordet ……………

Styrelsemöten och stämmor

Sedan slutet på december har vår nya bergvärmeanläggning varit i drift - precis lagom till att kylan
kom. Slutbesiktning gjordes i mitten på januari och nu
ska några saker injusteras så är anläggningen
godkänd. Därefter återstår det utvändiga arbetet och
där har styrelsen och entreprenören en överenskommelse att marken ska vara återställd senast till
slutet av april. Naturligtvis kommer vi ligga på så det
blir klart tidigare och vädret påverkar självklart
återställandet, svårt gräva med bl a tjäle i marken. På
det stora hela är vi nöjda med leveransen så här långt.

Vi vill redan nu påminna om årsstämman den 11/5 i
Biljardhuset. Motioner till årsstämman skall vara
inlämnade senast den 21/2 i föreningens postlåda,
HNv 4.

Även jobbet med att rensa våra avloppsstammar gick
över förväntan. Entreprenören verkar fått tillgång till
alla lägenheter och inga missöden har rapporterats.
Har du några synpunkter på utförandet, så vill jag att
du hör av dig omgående.
Våra dagvattenbrunnar ska också spolas men även har
väntar entreprenören på att det ska vara frostfritt.
Styrelsen lägger just nu sin hand på bokslutet för 2015
samt att författa verksamhetsberättelse till årsstämman
11 maj i Biljardhuset. Vi kommer att göra ett litet
ekonomiskt överskott precis lagom till att fylla upp
vår underhållsfond med.
Trädgårdsgruppen söker intresserade "husombud" till
i första hand HNv 6 och 10. Tanken med husombud är
att man ska bistå trädgårdsgruppen med idéer kring
markskötseln etc från det egna huset, ett språkrör kan
man säga. Du som är intresserad hör av till BrittMarie Bjerver eller Jan Österman i styrelsen.
Styrelsen har beslutat att under våren förse våra
trapphus med brandvarnare - detta ett led i vårt
systematiska brandskyddsprogram.
Det känns skönt veta att snart är vintern förbi, för så
här i början av februari så känns det faktiskt att
dagarna blir längre. Vi är nog många som ser fram
mot våren!?
Hälsar
Jan Järnstad



21/2 Senaste dag för inlämnande av motioner
till årsstämman.



22/2 kl 19.00: Styrelsemöte



21/3 kl 19.00: Styrelsemöte



18/4 kl 19.00: Styrelsemöte



11/5 kl 19.30: Årsstämma i Biljardhuset

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta
kontakt med styrelsen.
Ni som inte har lämnat e-mailadress: gör det till
peter.olausson@comhem.se
Styrelsen önskar alla en fortsatt fin vinter

