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Föreningsstämman 9 maj 
Årets ordinarie föreningsstämma hölls den 9 maj på 

Europaporten med 122 st närvarande 
varav 99 röstberättigade medlemmar.  
Kjell Inge Olsson, ordförande i före-
ningens styrelse, hälsade stämmodelta-
garna välkomna samt informerade om 

händelser under 2010 och 2011. Till ordförande för 
årets föreningsstämma valdes Josefine Persson, 
HSB Malmö.  
Protokollet från föreningsstämman finns på fastig-
hetskontoret och den som är intresserad kan ta del 
av detta. 
Styrelsen har numera följande sammansättning: 
Ordförande Kjell Inge Olsson 
Vice ordförande  Lars Eric Nilsson 
Sekreterare Helene Hansson 
Ord ledamot Jens Nordberg 
HSB Malmö ledamot Josefine Persson 
  
Suppleant Monica Olsson 
Suppleant Mikael Engström 
Suppleant och Studie- 
fritidsorg 

Lars Parnestam 

  
Revisor, ordinarie Vivika Månsson 
 Ingrid Murphy 
Revisor, suppleant Bengt Almebäck 
  
Valberedning Marianne Persson  

Charlotte Holmén   
Lennart Eriksson 

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen.  
 
Husmöten  
På våra husmöten i april kom förslag och synpunk-
ter upp som styrelsen har beslutat att handlägga enl 
nedan: 
Återbruksrummet: Vi fortsätter att använda lokalen i 
Albinsrogatan 3 A (gaveln) till återbruksrum där du 
kan ställa ner hela och användbara prylar som du 
vill bli av med och som kan vara till glädje för 
andra.  
Cykelpumpstation: Vi har tillskrivit Kommunen och 
föreslagit att Kommunen installerar en allmän cy-
kelpumpsstation. 
Lekplats: Styrelsen har tillskrivit Kommunen med 
förslag om att ”lekanordningar” anordnas på den 
”kommunala” gräsmattan. 
 

 
Miljöhuset: Glädjande nog återvinner många sitt 
matavfall och vi kommer därför att utöka antalet 
bruna tunnor. Tänk på att slänga matavfallet i härför 
avsedda påsar. Plastpåsar får inte slängas i den 
bruna tunnan! 
Rörelseljus i trapphusen: Ingen förändring av be-
lysningen i låghusens trappor är för närvarande  
planerad.  
Grovcontainern: Platsen för grovcontainern är vid 
containerplatsen på Annebergsgatans återvänds-
plats. Tidpunkter, för när containern är på plats, 
finns på anslagstavlan. Se baksida. 
 
Grillfest söndag den 18 sept 

I år anordnar vi en egen grillfest för 
boende i Domaren.  Den äger rum sön-
dagen den 18 september på stora gräs-
mattan vid Albinsrogatan 3. Glöm inte 
att boka tiden i din almanacka! Mer 

information kommer på anslagstavlorna. 
 

Information från Borgmästarens Konst-
förening 
Kom med i vår trevliga konstförening!  
I november har vi vår årligen återkommande upp-
skattade konstutställning ,men redan på kvällen 
måndagen 26 september kommer Doktor Glader 
för att underhålla oss. På vår årsstämma lottar vi ut 
fina vinster till medlemmarna. Medlemsavgiften är 
som tidigare 300 kr. 
För medlemskap kontakta: Kerstin Almqvist, tel 
6118056 eller Barbro Ericsson tel 493831, eller 
Agneta Månsson tel 123508. 
Såväl gamla som nya medlemmar hälsas välkomna! 
 
Inför sommaren 
Om du är borta längre perioder under sommaren är 
det bra om du informerar fastighetskontoret. Detta 
för att de ska kunna nå dig om de behöver tillträde 
till din lägenhet i händelse att något inträffar i huset. 
Fastighetskontoret har tel 964212 och  e-postadress: 
kontor.ef@bolina.hsb.se 
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