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Föreningsstämma 

Tack till alla de medlemmar som kom på 

stämman och bidrog till det snabbaste 

mötet på länge. Tack även till de 

medlemmar som av olika anledningar 

avstod att delta.  

Stämman är föreningens högst beslutande 

organ och borde normalt vara välbesökt. 

Nästa år hoppas vi att vi kan uppmana alla 

att komma på stämman.  

Alla val gick enligt valberedningens förslag 

vilket innebär att styrelsen för kommande år 

består av 

• Ordförande Arne Brovig  

• Vice ordförande Binas Nisic 

• Sekreterare Sara Norgren 

• Bernt Wilander 

• Kristian Rosenqvist 

• Jens Backeman 

Vi tackar för förtroendet och ska göra vårt 

bästa för att förvalta vår gemensamma 

förening på ett bra sätt.  

Ny lekplats utanför SG 107–111 
Lekplatsen utanför Sorögatan 107-111 har 

under en tid varit i behov av upprustning 

och kommer därför att rivas och ersättas 

med ny, modernare lekutrustning nu i 

sommar. Arbetet beräknas påbörjas i slutet 

av vecka 26 och kommer att pågå i ca två 

veckor. Under denna period kan det vara 

lite stökigt på platsen. 

 

 

Hundar 
Vi vill påminna att hundar ska hållas 

kopplade samt att det inte är tillåtet att rasta 

dem inom vårt område. 

Ensampass i tvättstugan 

Vi förlänger detta till 3:e september.  

Under pandemin har vi identifierat en 

önskan om att inte behöva dela tvättstuga 

på grund av smittorisken. Detta borde vi 

såklart adresserat tidigare men nu har vi till 

slut hittat en lösning. 

På vardagar kommer maskin 4–5 inte vara 

bokningsbara de tre första tvättpassen i 

57:ans tvättstuga. Det vill säga dessa pass: 

• 7:00-09:30 

• 09:30-12:00 

• 12:00-14:30  

Lösningen är en kompromiss mellan att 

erbjuda möjlighet till att tvätta själv och att 

inte ta bort för många tvättpass. 

Sommar! 
Styrelsen har haft sitt sista ordinarie möte 

innan sommaren. Det sker naturligtvis en 

del arbete ändå och styrelsemailen 

kontrolleras, men ha förståelse att det kan 

ta lite längre tid än vanligt att få svar. 

Med det sagt ber vi alla att visa hänsyn till 

sina grannar med grillning och sena kvällar i 

goda vänners sällskap och önskar er en  

Glad sommar! 
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