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Som vi alla märker börjar vi närma oss slutet
av 2014. Det är säkert mycket som ska fixas och
ordnas, planeras och bestämmas inför månadens
adventspynt och julfirande. Det är alltid lika roligt
att se alla fönster i vår förening lysas upp av
stjärnor och adventsljusstakar samt en och annan
ljusprydd balkong.

Det har hänt en del i vår förening under 2014.
Till och börja med fick föreningen till hälften en
ny styrelse vid föreningsmötet i april.
Det har installerats nya TV-uttag då vi bytte TV-leverantör till
ComHem i föreningen. Vi passade i samma veva även på att
installera fiberanslutning i samtliga bostadsrätter som via
Gästabudsstadens fibernät gjorde det möjligt att få en
snabbare och mer stabilt internetuppkoppling.

SUPPLEANTER

Sommaren kom och det mesta flöt på, utom vår årliga städdag som
vädrets makter gjorde allt de kunde för att spoliera. Några medlemmar
bestämde sig för att flytta och bege sig iväg till nya boenden och samtidigt fick
föreningen några nya medlemmar istället vilket vi är glada för.
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Den årliga kräftskivan blev som vanligt en succé och samlade ett 15-tal av våra
medlemmar till både mat och dryck på vår uteplats.
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Vissa förbättringar genomfördes även vad gäller hantering av kartong där ett
nytt återvinningskärl införskaffades, vilket har mötts av många positiva
reaktioner.



En genomgång av fastigheten har gjorts av en tekniker vilket kommer
resultera i en långsiktig underhållsplan. När denna är klar kan styrelsen få
en bättre överblick gällande behov av underhåll som föreligger.



Styrelserummet genomgår just nu en liten upprustning i form av ny färg
på väggarna och översyn av golven. Även vår lokal på Östra Kvarngatan 12
kommer i närtid att få ett nytt golv som är bättre anpassat till de
nuvarande hyresgästernas behov, samtidigt som föreningen säkerställer
att vi underhåller våra lokaler på ett hållbart sätt.



Föreningens nuvarande stadgar som fastställdes år 2001 har genomgått
en revision. Styrelsen kommer under november att gå igenom det nya

förslaget och kommer efter årsskiftet att skicka ut ett förslag på nya stadgar till samtliga medlemmar så att det finns gott
om tid att komma med synpunkter och input till styrelsen innan föreningsmötet i april 2015.


Styrelsen har godkänt föreningens budget för 2015 och utifrån denna avser styrelsen för närvarande inte att genomföra
några avgiftshöjningar kommande år.

Styrelsen vill till sist skicka med en hälsning från Brandskyddsföreningen som påminner om att släcka alla
brinnande ljus när man lämnar sin lägenhet samt kontrollera att det sitter en fungerade brandvarnare i
lägenheten.

