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Rapport från Riksrådsforum 19 januari
Styrelsen bjuder varje år in till ett forum för att berätta om sitt arbete i er 
medlemmars tjänst, samt svara på frågor kring föreningen och arbetet att sköta 
och utveckla området. Till bulle och fika berättade styrelsens ledamöter främst 
om pågående uppdatering av föreningens underhållsplan. Ett utkast till en ny 
plan togs fram 2012 att ersätta den tidigare från 2005. Nu pågår arbetet att 
inventera och specificera de olika delarna i planen och sätta ett pris på varje 
insats samt årsbestämma den. Underhållsplanen ska kompletteras med en 
finansiell plan som ska visa hur vi betalar det underhåll som väntas. De 
alternativ som finns är främst upplåning och/eller höjd månadsavgift. Mer om 
detta presenteras på föreningsstämman den 18 maj. 

Styrelsen tackar för ett trevligt möte och god respons från de 14 deltagarna, 
vilket är fler än tidigare år.

Diskussionsmöte om våra träd 11 mars
Styrelsen bjuder in arboristen Daniel Daggfeldt från Trädmästarna och 
landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson till ett möte för att diskutera hur vi på 
kort och lång sikt bör vårda våra träd för att behålla det unika kulturvärdet i vårt 
område. Vi diskuterar också hur man kan hantera eventuella konflikter mellan 
att bevara träd och sköta om våra hus och vägar.

Välkommen till butiken onsdagen den 11 mars 18.00!

Motioner till årsstämma, senast 30 mars
Årsstämman kommer äga rum måndagen den 18 maj. Motioner som ska tas 
upp på stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast måndagen den 30 
mars.

Utemiljödag 25 april
Boka in lördagen den 25 april för vårens utemiljödag. Då gör vi vårt område 
vårfint, krattar, klipper buskar med mera. Samling som vanligt vid miljöstationen 
klockan 10.
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Trappstege för utlåning
Föreningen har införskaffat en trappstege med individuellt ställbara ben, 
speciellt anpassad för arbeten i trapphus, till exempel målning av tak och 
väggar. Medlemmar är välkomna att låna stegen, kontakta Peter Göransson i 
41:an eller Barbro Flermoen i 92:an.

Avfallskvarn
Interspol erbjuder förmånligt pris på installation av avfallskvarn i köket. 
Kontakta Lennart Jonsson i 65:an för information, mljonsson@gmail.com.

Nya medlemmar
Föreningen välkomnar Göran Adolfsson och Ida Holmgren och deras barn som 
nya medlemmar i 45:an. De kommer närmast från Kärrtorp.

Fortsatt trevlig vinter önskar Styrelsen!


