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Ordförande har ordet …………… 

Först och främst vill jag tacka alla som ställde upp 

på arbetsdagen i helgen. Ett riktigt bra jobb speciellt 

vid ”trädgårdsön” mellan 8:an & 10:an och röjning 

längs strandpromenaden. Detta bidrar i allra högsta 

grad till en bra boendemiljö för oss. 

 

Nu har jag varit ordförande i ett drygt kvartal. 

Travestera på Isaac Newton jag står på giganternas 

axlar. Det är en hel del att sätta sig in i som 

ordförande, och det tar tid att ersätta den erfarenhet 

Jan Järnstad byggde upp under 10 år.  

 

Som jag skrev i förra medlemsbladet kommer 

styrelsen även under mitt ordförandeskap fortsätta på 

samma sätt som tidigare. Ett exempel på det är, som 

jag tror att majoriteten noterat, att bl.a. bergvärmen 

fortsätter att minska utgifterna så vi kan ha en 

avgiftsfri månad även i år. Jag vill dock betona att det 

inte är självklart att vi kan ha avgiftsfri månad varje 

år. Styrelsens ambition är att hålla avgiften oförändrad 

så länge som möjligt.  

 

Styrelsen studerar kontinuerligt utvecklingen på 

räntor, nya lagar och föreskrifter, möjligheter till 

besparingar samt inte minst att göra boendet bättre.  

 

Det som närmast står på listan är att införa laddning 

av hybrid/elbilar på parkeringen (görs i samverkan 

med Seglet). Vi undersöker möjligheter att lägga in 

fiber för TV och andra media.  

 

Alla nya medlemmar har fått ”Välkommen till 

Ankaret 2”, åtminstone de som har flyttat in på senare 

år. Styrelsen kommer att revidera denna och 

distribuera den till samtliga medlemmar. Syftet är att 

alla ska ha en uppdaterad version. Vi kommer att byta 

namn på den i och med nästa utgåva. Planen är att den 

ska vara klar senast innan årsskiftet. 

 

Det finns mer som jag inte nämner mer här och nu, 

för att minska risken för rykten. Hela tiden måste 

nyttan kontra ev. kostnader beaktas. 

 

Jag kommer kontinuerligt att informera om 

styrelsens arbete, främst genom detta forum men även 

på annat sätt. Tveka inte att kontakta mig vid behov. 

Janne Österman 

 

Styrelsemöten och stämmor 
• 23/10 kl 19.00 Styrelsemöte 

• 20/11 kl 19.00 Styrelsemöte 

• 11/12 kl 19.00 Styrelsemöte 

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 

 

 

mailto:peter.olausson@comhem.se
mailto:malin.bernt@yahoo.com

