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Styrelsen har nyligen haft sitt första sammanträde. 
Nedan informerar styrelsen en del av det som ligger på dagordningen. 

Trevlig läsning! 

Stämma 
Den 25 maj hade föreningen sin årsstämma! 
Stämman valde då att Mona Printz, Ann-Margret Nilsson, Jonas 
Henriksson och Jimmy Wideheim skulle sitta kvar i styrelsen och som ersättare för Nina 
Ek valde stämman att ge Rickard Roos sitt förtroende. 

Styrelsens sammansättning 2019:  

- Mona Printz  omval 2år -  Ordförande 
- Jonas Henriksson  omval 1år  -  Vice Ordförande 
- Jimmy Wideheim  omval 2år  -  Sekreterare 
- Ann-Margret Nilsson  omval 2år -  Ledamot 
- Rickard Roos  nyval 1år  -  Ledamot 

Lösning på värmen 
Felsökning i värmecentralen visade att en pump slutat fungera som laddar våra tankar 
med tappvarmvatten. Pumpen är nu ersatt och vår kära värme tillbaka i våra tvättställ. 

Nya kulvertar först nästa år 
Styrelse vill informera att alla medlemmar kommer att kallas till ett nytt informationsmöte 
gällande fjärrvärmen och kulvertar inom kort där information presenteras kring ämnet. 
Eftersom inga beslut har kunnat tas och det är sent på säsongen så kommer det inte att 
påbörjas någon grävning innan årsskiftet även om beslut tas om att gå vidare. 

Belysning på parkeringen 
Styrelsen beslutade efter olika förslag att förbättra belysningen på parkeringen eftersom 
detta var den bästa lösningen ur mångas synpunkt om att skapa trygghet efter de många 
inbrotten i garagen. Samtidigt togs beslut om att förmedla en möjlighet att själva 
uppgradera sin garageport med portautomatik. Information om detta kommer inom kort. 

Garage tillsyn 
Under sommaren kommer den årliga tillsynen av garagen att utföras där styrelsen tittar på 
återhållsamheten av att förvara bland annat brandfarligt material. Tänk på att ett fordon 
skall kunna parkeras i garaget. Till fordon hör motorcykel eller bil, inget annat. 

Kvarterslokalen stängd under juli månad 
På grund av störningar vid uthyrningar av kvarterslokalen så kommer de närmsta 
grannarna nu få en paus under juli månad då kvartersgården inte är tillgänglig för 
uthyrning. 

Påminnelse om häckar 
Styrelsen vill påminna alla om att hålla ner häckar och buskage så att uppsynen blir bättre 
för de som cyklar eller vistas på området. Så slipper vi fler skador! 

Trevlig sommar!  Mvh, Styrelsen i HSB Brf Astern


