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Info från årsmötet 

20 hushåll kom till årsmötet. 3 motioner var 

inlämnade. 

 Motion om byte till normalstadgar 2011 

version 5. Stämman röstade för godkännande. 

 Motion om gemensamhetsel. Stämman röstade 

för godkännande 

 Motion om gruppanslutning av bredband. 

Stämman röstade för godkännande 

Styrelsen börjar nu  jobba med dessa och 

återkommer med information senare, 

 

Styrelsen 
Ordförande Simon Pettersson  

V ordf Robin Bergström 

Bodil Karlsson 

Viktoria Berglund 

Tomas Reibring 

Daniel Karlsson (HSB) 

Suppleanter 
Miguel Svensson  

Peter Johansson – Nyval 

 

Valberedning 
Cecilia Dernmark - Nyval 

 

Kulkommitté 
Den ligger på is eftersom ingen ville ställa upp. 

Kulkommittén kan bestå av 1 eller flera personer. 

Det finns en budget att förhålla sig till. Vad man 

vill göra för att förgylla tillvaron för de boende 

kan variera. Glöggaftonen är ett exempel. Man 

kan ordna grillafton, fikastunder eller pubafton. 

Bara fantasin sätter gränser. 

Är du intresserad hör av dig till någon i styrelsen. 

 

Vill du kontakta styrelsen är det enklaste att 

ringa/maila/sms till vicevärden, så meddelar han 

oss. 

 

Cykelparkering 
Vi har haft lite problem med att utomstående 

aktörer förvarar sina cyklar på vår innergård. För 

att hjälpa oss att separera agnarna från vetet, så 

önskar vi att boende i största möjliga mån 

parkerar sina cyklar i källaren när de inte används 

under en tid. Detta är givetvis frivilligt. Dels för 

att minska stöldrisken så här års, men även för att 

öka chansen att vi kan identifiera de cyklar som 

inte hör hemma här. 

 

Rökning på balkonger 
Att boende röker på sina balkonger har styrelsen 

inga synpunkter på. Däremot var du gör av fimpen 

och askan. Det är ABSOLUT förbjudet att aska 

eller kasta fimpar utanför balkongen. Klagomål 

har inkommit på att detta förekommer och det 

ligger fimpar på förskolans gård. Tänk på barnen 

som leker där. Det är heller inte trevligt att få 

fimpar på balkongen för den som bor under. 

Skaffa en askkopp eller en burk med vatten till 

balkongen, så slipper vi problemet! 

 
En påminnelse apropå balkonger – Hänger du dit 

blomlådor på räcket ska dessa vara vända inåt för 

att inte ramla ner och skada någon. 

 

 

önskar styrelsen 

http://178.79.148.50/~hasseln/wp-content/uploads/2014/09/hasseln_logo_transp.png

