
Redaktion Nr 1,  2005 
Johanna Andersson 3 A 
Ulla Dolan, 21 C 
Harriethe Bengtsson 3C 
 

Inför årsstämman 
Årsstämma hålls den 25 maj kl. 19.00 i föreningslokalen, Kämpagränden 21 E. På stämman kommer 
bl. a förvaltnings- och ekonomisk berättelse att redovisas, inkomna motioner behandlas och  
val till styrelse att förrättas. 
Kallelse med dagordning, förvaltnings- och ekonomisk berättelse sändes ut i god tid före stämman 
enligt stadgarna.  
Välkomna! Reservera redan nu datumet 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. 
Förslaget lämnas i slutet kuvert på expeditionen, Kämpagränden 21 D senast söndagen 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 söndagen 
den 13 mars. Märk kuvertet ”Motion”. 
 

Mobilen är bäst! 
Bästa sättet att komma i kontakt med vicevärd och ordförande är att ringa dem på deras 
mobiltelefoner. Om de inte har möjlighet att svara, lämna ett meddelande och telefonnummer, så blir 
du uppringd: 
  Vicevärd Bengt Andersson, 0709-105053 
  Ordförande Lennart Eliasson, 0709-105052 
 

Töm fickorna! 
När ni tvättar, var noga med att se till att det i kläderna inte finns kvar föremål som kan förstöra 
tvättmaskinen.  
 

Inte roligt att trampa i! 
Vi har tyvärr fått in klagomål på er hussar och mattar i området som inte plockar upp efter era 
husdjur. Om ni vill ha kvar folks positiva inställning till era husdjur så plocka upp efter dem! Tack 
till alla er som föregår med gott exempel! 

 
Snart spirar det igen! 

Det ser lite kalt ut vid infarten, vilket beror på att vi har hamlat pilträden. Detta måste göras ungefär 
vart tredje år för att kronorna ska bli vackra och inte förvuxna. Vi har tyvärr också tvingats ta bort 
äppelträd som inte var friska, men vi planerar att plantera nytt. Har du några förslag så lämna dem 
till trädgårdsgruppen via expeditionen. 

 
 
 
 



 


	Inför årsstämman
	Välkomna! Reservera redan nu datumet i era kalendrar.

	Nomineringar
	Motioner
	Bästa sättet att komma i kontakt med vicevärd och ordförande
	Töm fickorna!
	Inte roligt att trampa i!
	Snart spirar det igen!






