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Styrelsen har ordet...
. 

….S.O.S….
”Fritidskommittén”
behöver DIG !!!

Fritidskommittén ordnar 
med föreningens Öppna 
Hus, fika i samband med 
gårdsstädningar etc. Det 
finns naturligtvis 
möjligheter för annat 
också. Ex kräftskiva, 
midsommarfest, 
surströmmingsskiva, ja, 
vad tycker du ?! Var med 
och hjälp till ! 
Intresserad ?! 
Kontakta Liisa 
Casserborg i 44:an på tel: 
08-647 41 51

Kalender höst 2001
Styrelsemöten Öppethus Gårdsstädningar

21 augusti 28 oktober

25 september

16 oktober

20 november

18 december

Hej på er alla ! Hoppas att sommaren varit härlig !!

Lite information från styrelsen,

* Extra stämma i September

Eftersom några i styrelsen dessvärre har valt att flytta från 
föreningen måste nya ledamöter väljas in. Vill du vara med ? 
Vet du någon som skulle passa ? Hör av dig till 
valberedningen snarast. Separat kallelse kommer !

* Markarbeten

Styrelsen kommer i dagarna besluta kring offerter på
markarbeten på kullen. Snart kommer vi att se en förändring 
åt rätt håll ! Nya staket mm.

* Du som hyr garage -

Synpunkter på funktioner och skötsel ? Hör av dig till 
styrelsen.

Styrelsens sammansättning fom 15 maj 2001
Glenn Woods Ordförande

Alexandra Anstrell Vice Ordförande

Niklas Prytz Sekreterare

Liisa Casserborg Studieorganisatör

Kerstin Falne Ekonomi

Lars Nyblom Underhållsansvarig mm

Hannah Eriksson Medlemskontakt mm

Barbara Palm Suppleant

Mats Kalles Suppleant

Årets valberedning:
Niklas Tempel

Marianne Karnehammar

Greger Pettersson

Årets revisorer:
Tekola Worku -Ordinarie

Kjell Bergman -Suppleant



Städning...
Uppmaning !

Planerade flyttningarna / byten av lägenhet  genomförs som regel i samband med
månadsskiften .
Det är av stor vikt att föreningens boende kan genomföra sådana åtgärder på ett smidigt
sätt. Det är därför angeläget att ”hålla rent” även i källargångar , så att inte
förrådsutrymmen  blockeras av  vitvaror, skåp, cyklar etc.

Föreningens medlemmar uppmanas nu att under september  ta bort sådan
’skrymmande’ , blockerande utrustning.

Tidigare inventering i detta ärende genomfördes 2001-04-22 !
Förnyad översyn genomförs vecka 39 – varvid blockerande utrustning tas bort för
sophantering !

Styrelsen påminner därutöver om  tidigare utsänd information (Våren 2001) ;
”Föreningen genomför vår och höststädning . Vid dessa tillfällen avdelas en dag – som
regel söndag – för gemensam städning av samtliga ansvarsområden.

Vid dessa tillfällen rensas också gemensamma utrymmen i källargångar mm på ”skräp”
(dörrar, skåp, kyl eller annat ) som av någon anledning inte har ”slängts”  direkt  eller har
glömts bort i avvaktan på avhämtning.

Det är därför av stor vikt att Du/Ni dels märker upp ev. ”saker/prylar” som ej står i ert
förråd så att tillhörighet framgår samt att Du/Ni därutöver vid dessa tillfällen tydligt
anmäler till Gårdsgruppen att Du/Ni själv har för avsikt att senast  xx-xx ta hand om
”sakerna” . [ Annars – tas de bort för sophantering].”

Höststädning
Söndagen den 28 oktober samlas vi allihopa för 
gårdsstädning under gårdsgruppens ledning.

Det är viktigt att så många som möjligt kommer så vi 
hinner med att städa upp och rusta gården inför vintern.

Boka in denna dag redan nu !

Som vanligt bjuds det på fika och korvgrillning.

Separat kallelse med tid etc kommer !

TREVLIG HÖST !!! 

Bortskänkes:

Fin-fin Crescent 
28 tum med 
bockstyre. 
Vit+ljusblå.

Kontakta: 

Niklas Prytz i 
58:an

Tel: 647 16 47



Från årsstämman 15 maj 2001

Nästa Bävernytt kommer i oktober 2001

Kvällen inleddes med mycket god smörgåstårta och dryck. I samband med detta var
underhållsplan, medlemspärm och gårdsgruppsmaterial framme så att alla kunde ta del av de
förslag och idéer som är på gång i vår förening. 23 medlemmar var med på mötet och
förhoppningsvis blir vi ännu fler nästa gång. Det är härligt att se så många engagerade i vår
förening !

Till allas glädje hade vi ”lånat” Lennart Rönnerstig till att vara mötes ordförande. Denna mycket
kompetenta man sitter som ordförande i HSB Distriktsstyrelse och även i BRF Årsta.

Bredbandsbolaget kunde dessvärre inte delta som planerat men styrelsen arbetar vidare med dem
och återkommer med mer information i höst. Stämman var trots denna försening av bredband
angelägna om att styrelsen arbetar vidare med Bredbandsbolaget.

Under hösten kommer alla lägenheter förses med en medlemspärm som ska innehålla information
om vår förening och annat matnyttigt.

Underhållsplanen är fastlagd och den presenterades i korta drag. Gårdsgruppen informerade vad
som är på är på gång på gården som t ex upprustning av ”kullen”  Många mycket intressanta och
bra förslag på de olika punkterna kom upp på stämman som de inblandade arbetar vidare på.
Mötesordförande påpekade vid ett flertal gånger att vi har en myccket gedigen underhållsplan
som ger goda förutsättningar för en välskött och bra förening. Dessutom har vi en enormt
engagerad och fungerande gårdsgrupp. Stor eloge till dem alla.

Årsredovisningen gicks igenom och lades till handlingarna. Vårt överskott på 364 100:- beslutade
stämman att balansera mot tidigare års underskott. Nu är det gamla underskottet balanserat och
klart och vi kunde till och med föra en liten slant (1083) till dispositionsfonden. Styrelsens
arvoden beslutades vara oförändrat, 60 000/ år Mötesordförande påpekade också att fråga om
arvodesfördelning inom styrelsen är inget beslut som stämman ska ta. Detta ska beslutas såsom
en intern fråga inom den nya styrelsen.

Valberedningens förslag till styrelse godkändes och den nya styrelsen presenteras nedan. Så även
val av revisorer, olika mötes representanter och valberedning.

Gällande tidigare inkomna motioner om förlängd motionstid redogjorde mötesordförande att det
är stadgarna som styr sista datum för inlämnande av motioner och i våra stadgar står det skrivet
”Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen
anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång” Därmed beslutades att ej behandla
inlämnade motioner. Det fanns också en skrivelse till styrelsen där medlemmar ville se en
redovisning av styrelsens utlägg och kostnader. Stämman beslöt att inte behandla brevet då
ärendet ansågs vara en revisor fråga. De hade redan tidigare under kvällen redovisat sitt och
styrelsens arbete och yrkat på ansvarsfrihet. Medlemmarna kunde efteråt ta del av den skriftliga
information som styrelsen ändå hade sammanställt.

Vid stämmans avslutande avtackades flera personer med blommor för ett starkt och bra arbete
under det gångna året samt mötesordförande för denna kväll. Mötesordförande önskades starkt
tillbaka nästa år. Gårdsgruppen fick varsin T-shirt med en arbetande bäver på och text:
Gårdsgruppen. Jättefina !!!
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