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INFÖR ÅRSSTÄMMAN 
Årets stämma hålls den 17 maj kl. 19:00 i föreningslokalen, Kämpagränden 21 D. 
Kallelse med dagordning, förvaltnings-och ekonomisk berättelse sändes ut i god tid 
före stämman enligt stadgarna 
Nomineringar 
Förslag på intresserade personer, som vill sitta i styrelsen och vara med och arbeta för 
föreningens framtid, lämnas i slutet kuvert på expeditionen Kämpagränden 21 D, 
senast den 5 mars. Märk kuvertet ”Valberedningen.” 
Den du föreslår skall vara tillfrågad. 
Motioner 
Har du idéer som kan förbättra vårt område så skriv en motion. Berätta om ditt förslag 
och vad stämman skall ta ställning till, skriv under med datum och namn. Märk 
kuvertet ”Motion.” Skall lämnas i slutet kuvert på expeditionen Kämpagränden 21 D, 
senast den 5 mars. 
 
 

FAMILJELÄKARE 
Vid årsskiftet 2005/2006 trädde familjeläkarsystemet i kraft. Detta innebär, b l a , att 
vårdcentralerna i fortsättningen kommer att tilldelas resurser baserat på mängden vård 
de producerar. För varje person som listar sig får Linero VC en vårdpeng. Det är 
därför viktigt att så många som möjligt registrerar sig. Om man i dagsläget inte vet 
vilken läkare man föredrar går det bra att registrera sig på Linero VC som enhet och 
ev. göra val av läkare senare.  
Anmälan kan ske på olika sätt: 
 Ring Linero VC tel: 046 16 11 00 och välj alt. 2 i tonvalsmenyn så får du hjälp av 
receptionen. 
Hämta blanketten: ”Val av familjeläkare” på V.C. eller ladda ner i pdf format från 
Region Skånes hemsida (http;//www.skane.se). 
Eller gå helt enkelt till Linero VC och prata med dem personligen. 
 
 
 

SYFÖRENINGEN FREJA HAR STARTAT 
Sju kvinnor träffas varje måndag kl 19:00-22:00. Vi har tillsammans utformat och 
iordningställt vår lokal. Vår syförening utvecklas hela tiden. Om det är någon mer som 
är intresserad att deltaga så finns plats för ytterligare medlemmar. 
 
Medlemsavgift 100kr /år. 
Kontakta Pia Blomqvist Hansson 
Kämpagränden 9 a 
tel: 12 88 69 



 
FÖRSÄLJNING AV LÄGENHET 

När ni säljer er lägenhet är det viktigt att ni i  god tid  kontaktar vicevärd Bengt 
Andersson för besiktning.  
 

DAMMSUGNINGSRUM 
Vi tycker oss har märkt att föreningens två dammsugningsrum inte används i någon 
större utsträckning. Styrelsen har funderat på hur utrymmet skulle kunna utnyttjas för 
andra ändamål. Om någon ev. använder dammsugarna och gärna vill ha dem kvar, 
kontakta Bengt på expeditionen. 
 
 

LOPPIS? 
Idé:  
Vid nästa tillfälle när vi beställer hem containers för grovsopor vore det kanske roligt 
att i samband därmed anordna en liten loppisförsäljning. Det som är i gott skick, men 
som du inte har plats för längre, kanske hittar ett nytt hem. Mer information senare. 
 
 

VI ÖNSKAR GLAD VÅR------------ NÄR DEN ÄN KOMMER! 

   
 
 


