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Nu är sommaren här och jag tänkte berätta om vad 
som har hänt sen sist. 
 
Årsmöte 
Den 25 maj hade vi årsmöte och ny styrelse valdes. 
Rapport från årsmötet kan Ni läsa på baksidan och 
den nya styrelsens sammasntättning se Ni till höger. 
 
Kabel-Tv och Comhem 
Tyvärr har vi inte hört något från Comhem när de 
skall byta våra uttag. Troligtvis blir detta inte förrän i 
augusti/september. Comhem kommer att utökar de 
analoga utbudet med två kanaler under sommaren 
SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen 
 
Höghastighetsnät 
Stämman beslutade att vi skulle invenstera i ett s.k. 
höghastighetsnät. Vi har begärt in offerter från ett 
antal leverantörer, som vi beräkna vara färdiga i 
september. Sen är det cirka 6 månaders leveranstid. 
 
Sopor  
På stämman diskuterade vi också sophanteringen i
området. Vi har tagit fram information om vad man
slänger de olika sakerna, se bifogat dokument. 
 
Odlingslotter 
Är någon intresserad av odlingslotter, så kontakta
Carl-Magnus Högerkorp, Sakförarevägen 8. 
 
Besiktningar 
Vi har under våren gjort OVK-besiktning i låghusen.
Tyvärr måste vi göra ett antal åtgärder och ombesikt-
ning av de flesta av lägenheterna. Detta kommer att
utföras efter sommaren. Samtidigt kommer vi att
besikta radhusen samt en del lägenheter i höghusen. 
 
Trygghetsinventering 
Trygghetesinventering har påbörjats i vårt omrdåe.
Vi vore tacksamma om så många som möjligt svara
på enkäten som är utdelad, så att vi får ett så bra 
underlag som möjligt. 
 
 

 
Presentation av Styrelsen  
Ordinarie: 
Ordf. Niklas Pettersson         Sakförarev. 38 
V.Ordf  Carl Magnus Högerkorp Sakförarev. 8 
Sekr.  Gunnar Jerneholt           Sakförarev. 9 
 Christoffer Malm         Sakförarev. 49 
 Elisabeth Tellander Sakförarev. 49 
 Roland Carlsson            Sakförarev. 48 
 Arne Löfberg Riksbyggen 
  
Suppleanter:  
 Christian Olsson Sakförarev. 7 
 Monika Ekström  Sakförarev. 1 
 Ann-Louise Johansson Sakförarev. 8 
 Stefan Persson Sakförarev. 3 
 Linda Rosenqvist Sakförarev. 5 
 Pär Träff Sakförarev. 4 
 Martin Böök Riksbyggen 

 
Slutligen vill jag på styrelsens 
vägnar önska alla en riktigt 
 

SKÖN SOMMAR! 
 

Niklas Pettersson 
e-post: styrelsen@ladusvalan.se 

 

 



 
  

Rapport från års-
stämman 
Här presenteras en kort sammanfatt-
ning av årsstämman den 25 maj 2005. 

Det var 27 st lägenheter närvarande på 
stämman (cirka 45 personer deltog på 
stämman) 

Att kallelsen har skickats ut den 6 maj 
2005. 

Styrelsens årsredovisning godkändes. 

Stämmande beslutade att ge ansvars-
frihet åt styrelseledamöterna. 

Årets överskott 518 017 kr tillsammans 
med balanserat överskott 1 713 882 kr, 
totalt 2 012 124 kr balanseras i ny 
räkning.       

Stämman beslutade att styrelsens 
arvode är ett basbelopp, som styrelsen 
fördelar inom sig. Föreningens revisor 
erhåller 500 kr i arvode. 

Stämman beslutade att välja följande 
personer till ordinarie styrelseledamöter 
under 2 år: Carl-Magnus Högerkorp, 
Gunnar Jerneholt och Elisabet Tellan-
der samt Roland Carlsson på 1 år. 

Stämman beslutade att välja följande 
personer till suppleanter i styrelsen 
under 1 år: Christian Olsson, Monika 
Ekström, Ann-Louise Johansson,  
Stefan Persson, Linda Rosenqvist och 
Pär Träff. 

Stämman beslutade att välja Ernst  & 
Young till revisor. Stämman beslutade 
att välja Thomas Craven-Bartle till 
föreningens ordinarie revisor och Irene 
Svensson till revisor suppleant. 

Stämman beslutade att välja Lisbet 
Jerneholt (sammankallande) och Audur 
Armannsdottir Carlsson samt Danuta 
Grzelak till valberedningen. 

 

 
Stämman beslöt att anta de nya 
stadagrna. Första beslutet togs på 
extra stämman 17 januari 2005. 
 
Ordföranden redogjorde för resul-
tatet av enkäten som gjorts bland 
medlemmarna. 45 svar hade in-
kommit. Av dessa var 30 positiva 
till snabbare bredband, medan 15 
var negativa.  
Styrelsen föreslog stämman att 
inte investera i snabbare internet-
uppkoppling, eftersom intresset 
bedömdes som lågt. 
Votering begärdes och ordföran-
den ställde följande propositions-
ordning: Beslutas på stämman mot 
att stämman tillsätter en arbets-
grupp som skall se över frågan. 
Stämman beslöt att avgöra frågan 
på dagens stämma. 
Ordföranden ställde då proposi-
tionsordningen: Ja till snabbare 
bredband mot avslag till detsam-
ma. 
Stämman beslöt efter omröst-
ning att föreningen skall inve-
stera i snabbare internetupp-
koppling med rösterna 19 för,  
6 emot och 2 nedlagda röster. 
 
Efter stämman hölls ett kort infor-
mationsmöte om aktuella frågor 
och därefter bjöd föreningen på 
mat och dryck. 

 

Nya Medlemmar
Under denna rubrik kommer vi 
att presentera och hälsa ny 
inflyttade medlemmar i vår före-
ning.  I detta nummer hälsa vi 
följande personer varmt väl-
komna! 
 

Björn Eriksson  
Malin Jeansson 
Mehmed Alisic 

Johan Blomqvist  
Johanna Larsson 

 

 

 

. 

Komihåg! 
  
Kräftskiva 
10 september 
 
Nästa nummer  
Nästa nummer av medlemsbladet 
kommer ut oktober. Sista inläm-
ningsdag för artiklar etc. till med-
lemsbladet är den 30 september. 

Tips och idéer 
Har ni tips och idéer om hur vi kan 
göra vår förening ännu bättre, hör 
av er till styrelsen. 
 
Jour 
Tel. 040 - 23 10 63 
Detta nummer ska endast ringas 
mellan 16.00 -07.30 och på helger. 
Övrig tid gör Ni felanmälan till 
vaktmästaren.  
 
Uthyrning av festlokalen 
Ni som vill boka lokalen ombeds 
vända Er till Christian Olsson på 
Sakförarevägen 7 (telnr. 046-37 23 
73 eller lägg en lapp i brevlådan 
eller e-post: lokal@ladusvalan.se) 

Det är viktigt att Ni som hyr tänker 
på att det endast är tillåtet att ha 
verksamhet till klockan 22.00 ef-
tersom det finns boende på vå-
ningen över. 

Kostnaden är för närvarande 
100 kr för en dag. 

Dessutom ska en depositionsavgift 
på 500 kr erläggas som återfås 
efter att nycklarna lämnats tillbaka 
och besiktning av lokalen har ge-
nomförts. Tänk också på att boka 
lokalen i god tid (först till kvarn 
gäller). 
 

 

 

 


