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Rapport från årsstämman 

Föreningens årsstämma hölls i Lokantas lokaler i 

Slakthusområdet den 26 november 2019. På 

stämman deltog 51 rösträttsberättigade 

medlemmar. Verksamhetsberättelsen och bokslutet 

gicks igenom, stämman beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet och valberedningens förslag till ny 

styrelse antogs. 

Stämman beslutade att genomföra förslaget om att 

skapa ett gästrum i mangelrummet på 

Ymsenvägen 3. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Motioner till årsstämman 

Till stämman hade sex motioner inkommit från 

fyra medlemmar. Årsstämman beslutade att. 

• Avslå motionen om bastu i mangelrummet på 

Ymsenvägen 3 eftersom besluts tagits att göra 

gästrum i aktuell lokal. 

• Avslå motionen om installation av solfångare, 

elbilsladdare och vätgasverk. Delar av motionen 

utreds redan och andra delar är framtidsteknik. 

• Anse motionen om översyn av gemensamma 

lokaler som besvarad. 

• Avslå motionen automatiska dörröppnare då det 

är del av pågående arbete med entréer. 

• Avslå motionen om rösträtt för arbetsgrupp i 

frågor som påverkar föreningens ekonomi. Det 

strider mot gällande regelverk. 

• Anse motionen om förhållningssätt till framtida 

renoveringar som besvarad. 

Motionerna i sin helhet finns i föreningens 

årsredovisning som delades ut i november. 

Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16. 

Revisorer 

Till föreningsvald revisor valdes Bengt Modigh, 

Sköntorpsvägen 18 och som revisorssuppleant 

valdes Johanna Karlsson, Ymsenvägen 1. Den 

föreningsvalde revisorn arbetar tillsammans med 

revisionsfirman Borevison som HSB Stockholm 

utsett som part i arbetet med föreningens revision. 

Kontaktperson är Bengt Modigh, 076-247 86 00. 

Valberedning 

På stämman valdes David Norell, Ymsenvägen 2 

och Maria Wilbois, Ymsenvägen 1 till föreningens 

valberedning. 

Kontaktperson är David Norell, 070-311 88 00. 

Styrelsens sammansättning  

Efter årsstämman och årets konstituerande 

styrelsemöte är styrelsens sammansättning 

följande för innevarande verksamhetsår. 

P-M Andersson Ymsenvägen 1 ordförande 

Hans Olson  Ymsenvägen 5 vice ordförande 

Gunnar Rabe Ymsenvägen 3 kassör 

Johan Sangell Ymsenvägen 3 sekreterare 

Micael Erixon Ymsenvägen 1 ledamot 

Christian Ernst Ymsenvägen 2 ledamot 

Eva Götell  Ymsenvägen 2 suppleant 

I styrelsen ingår även Anton Printz som ledamot 

från HSB. 

Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16. 

Obligatorisk ventilationskontroll 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer 

genomföras under januari av ventilationsföretaget 

airCano. Se separat anslag för aktuella datum. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.  

Kontroll av fönsterlister 

Under januari och februari kommer en kontroll av 

fönsterlisterna genomföras i alla lägenheter. 

Mer information om det kommer 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Gruppanslutning för bredband 

Arbete med att upphandla en gruppanslutning av 

bredband pågår. För att undvika extra kostnader 

bör du som medlem nu inte nyteckna avtal för 

bredband, ip-telefoni eller bredbands-tv i som 

sträcker sig efter 1/6 2020.  

Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16. 

Avslutningsvis, inför stundande helger behöver vi 

alla kontrollera våra brandvarnare.  

En riktigt god jul och ett gott nytt år! 
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