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Kalender våren 2002
Styrelsemöten: Öppet hus:
22 januari 17 mars Föreningens underhållsplan och ekonomi
19 februari 14 och 21 april Öppet hus i samband med gårdsstädningarna
19 mars 12 maj Gårdsgruppen, Tema växter
16 april 9 juni Grillfest
21 maj
18 juni Gårdsstädningar:

14 april samt 21 april

Årsstämma: torsdag 25 april, v.17 Alla årsmöteshandlingar utdelas innan dess.

Snart är det 
Sportlov, men 
blir det snö eller 
blir det sol ???

Årsstämma, motioner

Vi närmar oss årsstämman, 25 april,  med stormsteg. Ta därför gärna 
vara på möjligheten att lämna ev. motioner inför årsstämman till 
styrelsen senast torsdag 28 februari enligt § 9 Motionsrätt i stadgarna.

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie 
föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före 
februari månads utgång. 

Du lämnar motionen till någon i styrelsen eller helt enkelt i den vita 
brevlådan som finns uppsatt i rummet bredvid tvättstugan.

När det gäller själva årsstämman återkommer vi med kallelse samt 
årsmöteshandlingar men boka redan nu in torsdagen 25:e april i 
almanackan.

Hej på er alla !

P g a in och utflyttningar har arbetet med Bävernytt tyvärr kommit lite i 
kläm men nu kommer det igång igen med Gunnar vid spakarna. Du är 
självklart välkommen att bidra med smått och gott framöver så att 
föreningens medlemsblad blir bättre och bättre. Alltså, kom med bidrag 
och synpunkter på bladet och lämna dem förslagsvis direkt till mig 
(Bäverbäcksgränd 58). 

För att få ut denna upplaga så fort som möjligt så har vi inte hunnit ta 
med så mycket nytt men vi kör ändå en presentation av nuvarande 
styrelse eftersom den har ändrats flera gånger under det senaste året. 
Alexandra och Niklas har flyttat till annat boende, Hans och P-G har 
kommit in som suppleanter under hösten och Gunnar, som är 
nyinflyttad, blev invald på en extrastämma i januari.

Förutom presentationen vill vi informera om några viktiga datum nu på
vårkanten. Tanken är att nästa utgåva av Bävernytt bl a skall innehålla 
information om alla våra nya medlemmar som flyttat hit under vintern 
samt nyttig information om vad som händer i vår omgivning.



Marianne Karnehammar
Sekreterare sedan 2001
Bäverbäcksgränd 84, Tel. 990018, 
mobil 0737-212983
Bor med mina 2 barn Andreas o Caroline samt 
hunden Faxe. Har bott här sedan 1988. Arbetar på
Telia.

Glenn Woods
Ordförande sedan 2000
Bäverbäcksgränd 78, Tel. 6471225, 
mobil 0708-569846
Jag har bott i föreningen sedan ’91 och trivs här 
tillsammans med min fru Marie och våra 5 barn. 
Arbetar som högstadielärare till vardags. Det är 
både roligt och ansvarsfullt att få vara med i 
styrelsens arbete för föreningens bästa! Har många 
intressen bredvid styrelsearbetet men tiden räcker 
inte alltid till.

Barbara-Anne Palm
Ordinarie ledamot
Bäverbäcksgränd 76 BV, Tel. 6472126,
mobil 070-4564354
P.g.a. dålig hälsa har jag inte tagit på mig någon 
särskilt uppdrag inom styrelsen.
Har arbetat som Marketing&Sales Executive i 30 år 
och har rest runt i världen både privat och i tjänsten.
Kom till Sverige sommaren ’91 och flyttade hit till
Bäverbäcksgränd ’99. Bor ensam . Har 3 barn och 4 
barnbarn – ytterligare ett barnbarn är på väg i juni, 
Härligt!



Lars Nyblom
Vice Ordförande sedan 2001
Bäverbäck 54  T; 6470938 M; 0733-462943
• Styrelsens kontakt  - Gårdsgruppen
• Bevakar byggnation
• Långsiktsplanering  
• Skall kunna tjänstgöra som ordförande
F.d flygvapenofficer från F 21 i Luleå.
Numer Kvalitets- och miljöchef i näringslivet.
Placering i Stockholm - men reser mycket i 
tjänsten i hela landet. Flyttade hit hösten -98
Bor med hustru Doris och ”lejonhunden”
Yassir.

Liisa Casserborg
Studieorganisatör och medlemsansvarig
Bäverbäcksgränd 44, Tel. 6474151, 
mobil 0708-162358
• Styrelsens kontakt med Fritidsgruppen
• Nymedlems ansvarig
• Utbildningsansvarig
Flyttade till Bäverbäcksgränd maj 1999. Jobbar som 
butikschef på Åhléns Hem i Fältöversten. Trivs med 
att jobba med folk och ha många olika arbets-
uppgifter.
På min fritid tycker jag om att gå i skogen och plocka 
svamp på hösten, sommaren cyklar jag gärna till 
något bad. Gillar också heminredning och laga mat 
till mina vänner.

Kerstin Falne
Ordinarie ledamot sedan 2001
Bäverbäcksgränd 32, Tel. 645 1625,
mobil 073-642 96 74
Jag driver en bokföringsbyrå. I verksamheten 
ingår förutom vanlig bokföring skatte-
rådgivning samt ekonomistyrning för mindre 
företag med omsättning upp till 10 miljoner 
kronor. Därför är mitt huvudintresse i 
föreningen av ekonomisk karaktär. Jag 
flyttade in hösten 2001.



Gunnar Samuelsen
Ordinarie Ledamot sedan jan-2002
Bäverbäck 58  Tel. 861614,
Mobil 070-528 3522
• Arbetar bl a med Bävernytt
• Styrelsens kontakt - Bredband
Arbetar på företaget Ki Consulting AB som 
projektledare inom området talstyrda tjänster. 
Flyttade in 1:a november 2001 tillsammans 
med Marina och hennes barn Christofer och 
Alexander.

Hans Gunnarson
Suppleant i styrelsen
Bäverbäcksgränd 16, Tel. 99 87 31, 
mobil 070-221 45 19
Pastor i Svenska Missionsförbundet sedan 
1963. Har haft olika befattningar på ett 
flertal orter, bl.a. Högdalen. Bor här med 
hustru Marianne sedan 1991.

P-G Bornold
Suppleant i styrelsen
Bäverbäcksgränd 64, Tel. 568 792 17,
mobil 073-684 11 70
Har erfarenhet av presidiat i ett flertal 
föreningar. Arbetar som personalchef vid 
Huddinge Universitetssjukhus. Bor med 
Hustru Nettan (tidigare ekonomiansvarig i 
föreningen) och våra barn Anna, Sara, Karin 
och Johan.


