B husen: De vita trappuppgångarna målas.
Ansvarig från föreningen Carina och Leif
Ventilationsarbeten kök: Ansvarig från
föreningen Carina
Undercentral kommer att bytas: Ansvarig från
föreningen Leif

Styrelsen 2016-06-22
Håkan Säfström
EV 145 Ordförande
Veronica Thörngren
EV 133 Sekreterare
Mats Andersson
EV 53 Försäkringar
Magnus Rydholm
EV 23 IT/vice
sekreterare
3 st. vakant
Supleanter
Jenny Lidén
EV 61
Wivianne Gustafsson EV 73
Tori Sjöstrand
EV 145
Valberedning
Ingmarie Wiklander
EV
133 Sammankallande
Robert Olausson
EV 133 Valberedning
Sebastian Lindahl
EV 69
Valberedningen har startat arbetet för ersättare
för Carina, Kenneth och Leif som valt att avgå
efter årsmötet.
Internrevisor
Sebastian Lindahl
EV 69 Sebastian
Sebastian kommer att vara medlemmarnas
granskare i hur styrelsen arbetar.
Sebastian har ej styrelseuppdrag utan är helt
fristående i sim roll.
Rutiner för rollen utarbetas av Sebastian
Styrelsen nås på styrelse@sodrahaga.se
Styrelsen träffas även på öppet hus sista
söndagen i månaden utom juli kl. 1700-1730.
Här har du möjlighet att träffa styrelsen och
ställa frågor. Det finns även brevlåda vid
föreningslokalen.
Föreningslokalen kan ej bokas för
medlemmar för närvarande då våra
entreprenörer nyttjar lokalen för sina
medarbetare.

Staketarbeten har utförts och pågår.
Anticimex har sett över vårt brandskydd.
Nya parkeringsregler har införts. Ansvarig från
föreningen för dessa tre projekt är Kenneth
Som synes har många projekt startas under
första halvåret 2016. Dessa rullar vidare trots
att vi har en ny styrelse, de som har avgått har
lovat att göra en överlämning så vi som är nya
blir varma i kläderna.
Det ska bli skönt när tak och fasadarbeten är
avklarade så vi får njuta av våra uteplatser
igen
Avgiftshöjning
Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning på
10%.
Nuvarande avgift har varit samma sedan 2005.
I och med detta har det inte lagts undan
pengar så det balanserar det underhällsarbete
som nu pågår, ej heller kommande underhåll
Efter årets underhållsarbete återstår det
fortfarande underhåll som är nödvändigt för att
hålla vårt boende i gott skick.
Här måste vi vara kreativa för att få ut så
mycket underhåll som möjligt ur de medel vi
har.
Vi är redan idag högt belånade och kan ej låna
mer.
Besparingsmöjligheter kommer bli en viktig del
framöver, något som styrelsen ska ta fram
förslag på. Även du som medlem kommer att
vara en viktig kugge i detta arbete.

Många projekt har startats andra kvartalet
Extra stämma
Styrelsen återkommer om datum

Projektledning SBC Andreas
Radhus: Fasad och takarbeten Ansvarig från
föreningen Carina och Leif

