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ÅRETS STÄMMOR 
HSB:s riksförbund har utarbetat nya stadgar. Dessa skall antas på två stämmor. Därför kommer alltså 
medlemmarna i år att kallas till två stämmor. 
 
Extra stämma tisdagen den 27 april kl. 19:00. 
Styrelsen kallar medlemmarna för att behandla och anta nya stadgar första gången.  
På extrastämman kommer inga andra ärenden att behandlas. Kallelse kommer i god tid.  
 
Ordinarie stämma tisdagen den 25 maj kl. 19:00. 
På stämman redovisas bl. a förvaltnings- och ekonomisk berättelse, behandlas inkomna motioner och  
förrättas val till styrelse. 
De nya stadgarna kommer att behandlas och antas andra gången. Kallelse med dagordning, förvalt-
nings- och ekonomisk berättelse sändes ut i god tid före stämman. Fika serveras. 
Välkomna! Reservera redan nu datumen i era kalendrar. 
 
Nomineringar 
Valberedningen söker intresserade personer, som vill sitta i styrelsen och vara med och arbeta för 
föreningens framtid. Lämna gärna förslag på kandidater med idéer och känsla för vårt område. För-
slaget lämnas i slutet kuvert på expeditionen, Kämpagränden 21 D senast lördagen den 13 mars. 
Märk kuvertet ”Valberedningen”. Den du föreslår skall vara tillfrågad. 
 
Motioner 
Har du idéer eller förslag som kan förbättra vårt område och som du vill ta upp, så skriv en motion 
om detta. Berätta om ditt förslag och vad stämman skall ta ställning till, skriv under med datum och 
namn. Motioner till stämman skall lämnas på expeditionen, Kämpagränden 21 D senast lördagen 
den 20 mars,. Märk kuvertet ”Motion”. 
 
 
NYA MEDLEMMAR 
Vi i styrelsen vill gärna få nya medlemmar att känna sig välkomna och hemma i föreningen. Från 
och med i år bjuder styrelsen in nyinflyttade till fikaträff med vicevärd Bengt Andersson och någon 
ur styrelsen. Där kan man som ny få möjligheter att ställa de frågor som uppstått under den första 
tiden på Kämpagränden. Ofta kan nya ögon se saker som vi inte tänkt på och nya idéer kan komma 
fram. Den som inte haft möjlighet att komma till den första träffen får en chans till vid nästa träff. 
 
 
UTÖKAD EXPEDITIONSTID 
Föreningens vicevärd Bengt Andersson har fått utökad arbetstid.  
Expeditionen är öppen helgfria onsdagar kl. 11:00-12:00 och 17:30-18:30  
 
 
KÄLLARFÖRRÅD 
I några av fastigheternas källare finns det förråd. Du som har ett källarförråd, var vänlig och märk 
detta med lägenhetens nummer eller kontakta vicevärden under expeditionstid. 
 

 



 

 
NÅGRA ENERGISPARTIPS FRÅN KONSUMENTVERKET 
Matlagning. 
Använd mikrovågsugnen när du lagar små och få portioner. 
Använd vattenkokare för att värma vatten. 
Använd inte mikrovågsugnen för att tina fryst mat, tina maten i kylen. 
 
Kyl och frys. 
Se till att det är dammfritt runt kompressor och rör och kolla att listerna runt dörrarna är hela. 
Se till att både kyl och frys är ordentligt avfrostade. Frosta av regelbundet. 
 
Belysning. 
Byt ut dina vanligt glödlampor till lågenergilampor där det passar t ex i armaturer som lyser under 
lång tid. 
Släck belysningen i utrymmen där du inte vistas.  
 
Övrigt hushåll 
Stäng av TV för kvällen med strömbrytaren och inte bara med fjärrkontrollen. 
Stäng av videobandspelaren, DVD-spelaren och digitalboxen på samma sätt. 
Stäng av hemdator, skrivare och ev. kommunikationsutrustning när de inte används. Använd energi-
sparfunktionen för datorns bildskärm. 
Ta bort alla laddare för mobiltelefon, radioapparater, fickdatorer, el-verktyg m.m. ur eluttaget när de 
inte används för laddning. 
 
Uppvärmning 
Undvik att placera stora möbler t ex soffor direkt framför elementen. 
 
Enligt konsumentverket kan du spara drygt 5 % av energikonsumtionen om du följer ovanstående 
energispartips. 
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