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Årsstämma 
Vid årets stämma valdes en ny 
styrelse.   

Stämman beslöt enhälligt och i enlighet 
med valberedningens förslag att välja 

Jonas Haak (40:an)till ordinarie ledamot 
två år (omval). 

Olle Manneteg (46.an), ordinarie ledamot 
två år (omval). 

Anna Persson (40:an), ordinarie ledamot 
två år (nyval). 

Filip Berg (42:an), valdes till suppleant två 
år (nyval). 

Dessutom ingår Janne Pettersson (44:an) 

och Tobias Nilsson (40:an) i styrelsen 

enligt 2014 års stämma. 

Ulla Halléhn slutar sitt uppdrag som 

ledamot och Per Grönros slutar sitt 

uppdrag som suppleant. Vi tackar Ulla och 

Per för de år de varit med i styrelsen. 

Årsredovisning och årsstämmoprotokoll 

kommer att läggas in på hemsidan. 

Städdag 

Stort tack till alla er som deltog vid årets 

städdag. Föreningen spar mycket pengar 

på det arbete som medlemmarna utförde 

på städdagen. Vi hoppas också att det 

ökar sammanhållningen och bidrar till att 

vi alla lär känna varandra lite bättre. 

Container för grovsopor 

En container för grovsopor kommer att 

finnas på baksidan av Fastlagsvägen 54, 

fredag-söndag under städdagarna(höst 

och vår), samt efter jul. 

 

 

 

 

Att tänka på för att 

förebygga inbrott. 

Med anledning av inbrottet i en av våra 

lägenheter under påskhelgen, kommer 

styrelsen med några tips för att försvåra 

inbrott: 
– Brytskydd på lägenhetsdörrarna. 
– Kåpa över låsvredet. 
– Lås på fönster och balkongdörr, 
framförallt de lägenheter som ligger på 
bottenvåningen och plan -1. 
– Berätta för grannen, när man åker bort 
– Lägg inte nycklar alldeles innanför 
ytterdörren. 
– Var försiktig med vad ni skriver i sociala 
medier. 
 
Stöter ni på okända människor i 
trapphuset, var observant! 

 

Cyklar 

Är det någon som saknar en cykel efter 

städdagen, hör av er till styrelsen. Den 

kan vara omhändertagen av föreningen. 

Hör av er till Janne Pettersson om ni vill 

ha den tillbaka. 

Vi har fått en ny medlem sedan förra 

Månhästen nytt. Hon hälsas välkommen 

till föreningen. 

Jessica Åberg Olsson 54:an 

  

  

  

Styrelsen önskar alla 
bostadsrättsinnehavare och 
hyresgäster en skön sommar! 
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