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Ordförande har ordet
Det blev en kort men intensiv vinter i år, hoppas ni
hunnit njuta av den snö och is som varit.
Då våren nu kommit kommer en del trädgårdsarbete
igång, under vecka 9-10 kommer Tingvalla att
beskära våra syrener som vuxit sig alltför höga. De
kommer i första hand gallra ut de kraftigaste
stammarna samt se till att de inte skymmer sikten vid
utfart från parkeringarna.

Styrelsemöten och stämmor
• 23/3 kl 18.00: Styrelsemöte
• 27/4 kl 18.00: Styrelsemöte
• 18/5 kl 18.00: Styrelsemöte
• 2/6 Årsstämma (preliminärt)
Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta
kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig
framställan.

Vi kommer att planera för vårens arbetsdag under vårt
nästa styrelsemöte, mer information kommer senare.
Peter Olausson
Årsmöte, motioner
Smittskyddsläget fortsätter att begränsa våra
möjligheter att träffas och det är ännu osäkert hur vi
kan genomföra vårt årsmöte, som enligt lag måste
hållas innan den sista juni. Vi siktar i alla fall på att
hålla det i någon form den 2 juni. Motioner till
årsmötet kan lämnas fram till den 21 mars, antingen i
föreningens brevlåda HNv 4 eller via mail till
styrelse@bolinderstrand-ankaret.se.
Smittskyddsläget har också påverkat oss i styrelsen då
vi använt oss av videomöte för att genomföra våra
styrelsemöten. Efter lite ovana i början har det
fungerat bra som alternativ till att träffas på plats.
Fastighet
Arbetet med våra fasader fortsätter och vi undersöker
om och hur vi kan få ersättning från JM. Vi har ännu
inte sett några tecken på mögellukt i innemiljön utan
fuktskadorna rör sig om det yttre skiktet innanför
fasadputsen som upptäcktes vid en ny grundligare
fuktkontroll i oktober 2020. Fasaderna bör åtgärdas i
sin helhet enligt bedömning i utredningen.
Under veckan genomfördes besiktning av våra hissar
och den gick igenom utan några anmärkningar.
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