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Ny styrelse 

Den nyvalda styrelsen har haft sitt första sammanträde. Vi tackar för förtroendet och hoppas att vi 
tillsammans med er alla ska bidra till vårt områdes bästa. För att underlätta kontakterna ger vi här 
våra mailadresser och telefonnummer: 

Ordförande:  Mikael Ögrim (71)  – mikael.ogrim@ telia.com  tfn 568 204 68, 0705-52 30 48 
Kassör:  Katarina Lappalainen (133)  – katarina@pilebro.se  tfn 580 106 63 0704-44 18 38 
Sekreterare:  Per-Magnus Selinder (47)  – per-magnus.selinder@missionskyrkan.se tfn 580 157 10  
Suppleanter:  Gunvor Franzén (91)  – gunvor.franzen@telia.com  tfn 580 156 36  
 Lena Lindgren (143)  – lena.lindgren2@comhem.se  tfn 580 106 63  
 Marie Nilsson (165)  – nilsson.marie@live.com  tfn 580 319 94 
Reparationsgrupp: Ingemar Karlsson (5)  – karlssonstark.viksjo@glocalnet.net  - tfn 0768-26 12 34  
 Bo Sundén (37)   – boglo@telia.com  tfn 0702-43 20 42 

Städdag 

Städdagen hålls lördagen den 21 april kl 10.00.   

Precis som tidigare år svarar varje städområde för sin skötsel – se bifogat städområdesschema 
(områdesansvariga kommer att presenteras på städdagen). Alla samlas vid bollplanen kl. 10.00 för 
information och planering. Självklart kommer någon från ditt hushåll eller hur? Det är vi alla som 
är ansvariga för skötseln i vårt område. Vi avslutar som vanligt med korvgrillning och lite mingel. 

Vi vill understryka, att nedsmygandet av extrasopor – ej brännbart – i våra containrar innebär 
höga extrakostnader för vår gemensamma samfällighet – låt bli det! Grovsopor får var och en 
ansvara för. Sandsopning sker veckan efter städdagen, tisdagen den 24 april. Glöm inte att sopa ur 
garagen samt runt den egna tomten. 

Stege med fötter 

En stege har försvunnit från första garagelängan (vid fotbollsplanen). Den har efterlysts tidigare. 
Om den inte kommer till rätta måste vi bekosta en ny. Vi har en stege på östra delen och som är 
låst. Nyckel till låset är samma som till vårt förråd. 

Årsavgift 2012 

Årsmötet har nu varit och stämman beslutade om följande avgifter för 2012. Avgiften ska senast 30 
april betalas in på Samfällighetens postgirokonto:  865 191-1.  Glöm inte att ange husnummer. 

Samfällighetsavgift: 1430 SEK 
Kabel-TV: 1170 SEK 
Summa: 2600 SEK 

Elavgift motorvärmare 400 SEK 
Summa:  3000 SEK 

Den oklarhet om revisionen som fanns vid årsstämman har nu rätats ut. Siffrorna i 
resultaträkningen stämde och revisorerna kommer att lämna sin skriftliga revisionsberättelse till 
nya kassören. Protokoll från årsstämman bifogas. 

Mailadresser 

Vi vill successivt gå över till att skicka Såningsbladet via mail – billigare och enklare - till dem som 
har sådan. Skicka in din mailadress med namn och husnummer till  
per-magnus.selinder@missionskyrkan.se.   

Vi planerar också en hemsida för aktuell information. Inför sommaren återkommer vi med mer 
information bl.a. om skötseln av våra gemensamma områden. 

Hälsningar från styrelsen  



 

 


