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Extrastämman 
Vår extrastämma i förra veckan 

besöktes av 21 st medlemmar och 

4 st via ombud. Styrelsens stadge

förslag antogs med t

språkliga justeringar och kommer 

nu att behandlas även på den 

ordinarie stämman i april

slutligt godkännande. 

fick även i uppdrag att motionera 

om en återgång till lika andelstal i 

hela byn då avgiftsberäkningen 

framtiden kommer frikopplas från 

andelstalen. 

 

Fartgupp 
I dessa tider av ofrivilliga is

snöhinder kanske fartgupp känns 

helt onödiga men t

kommer kommunen att åter

anlägga de fartgupp vi

hade på Bolindervägen.

 

Årsmöte 2015 
Styrelsen har beslutat

årets medlemsstämma 

den 16 april. Det tidigare

Nr. 13

i förra veckan 

besöktes av 21 st medlemmar och 

Styrelsens stadge-

två mindre 

språkliga justeringar och kommer 

även på den 

ordinarie stämman i april för 

. Styrelsen 

fick även i uppdrag att motionera 

om en återgång till lika andelstal i 

beräkningen i 

rikopplas från 

I dessa tider av ofrivilliga is- och 

fartgupp känns 

helt onödiga men till våren 

kommer kommunen att åter-

de fartgupp vi tidigare 

. 

Styrelsen har beslutat att hålla 

årets medlemsstämma torsdagen 

. Det tidigare 

 

meddelade datum

låg mitt i påsklovet. Detta bet

att sista datum för motioner är 

den 26 mars. I år blir det även en 

tidsgräns vid 19.00 då styrelsen 

tänker  behandla m

sitt möte samma dag.

innan stämman på 

 

P-platser 
Mängden bilar på gatan verkar 

endast ha minskat marginellt med 

de nya p-platserna. Dock visar 

styrelsens alldeles färska 

gång av p-platser 

finns några lediga plat

Behöver du en till 

dig! 

 

Kalender 
26 mars – Sista

motioner  

26 mars – Nästa s

16 apr – 2015 års medlemsstämma
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Nr. 137 sedan starten 

meddelade datumet utgår då det 

låg mitt i påsklovet. Detta betyder 

att sista datum för motioner är 

år blir det även en 

19.00 då styrelsen 

behandla motionerna på 

sitt möte samma dag. Tre veckor 

på pricken alltså. 

Mängden bilar på gatan verkar 

endast ha minskat marginellt med 

platserna. Dock visar 

alldeles färska genom-

platser att det faktiskt 

några lediga platser kvar. 

ehöver du en till p-plats, hör av 

Sista datum för 

Nästa styrelsemöte 

2015 års medlemsstämma 
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