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Rapport från årsstämman 24/11 

Föreningens ordinarie föreningsstämma 

genomfördes i år genom poströstning där 

föreningens revisor ansvarade för hantering av 

inkomna poströster.  På stämman deltog 51 

rösträttsberättigade medlemmar med poströst. 

Verksamhetsberättelse, bokslut och förslag till 

disposition beslutades, stämman beviljade 

styrelsen ansvarsfrihet och valberedningens 

förslag till nya förtroendevalda antogs. 

Stämmoordförande var Lars-Åke Henriksson. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Motioner till årsstämman 

Till stämman hade tre motioner inkommit från två 

medlemmar. Årsstämman beslutade att. 

• Anse motionen om göra om förråd till cykelrum 

besvarad och avslå motionen. 

• Bifalla motionen om uppfräschning av 

föreningslokalen.  

• Bifalla motionen om uppfräschning av 

pingisrummet med hjälp av frivilliga 

medlemmar. 

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 Karin Öberg, 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 3 

och Carola Pettersson, Ymsenvägen 5 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 

Joakim Groth Ymsenvägen 5 ledamot 

Maria Wilbois Ymsenvägen 1 suppleant 

Daniel Fried Sköntorpsv. 18 suppleant 

I styrelsen ingår även Samuel Edin som ledamot 

från HSB. 

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

Grovsopor 14-17 januari 

Nästa tillfälle för grovsopor är den 14-17 januari. 

Då kommer container för grovsopor samt kärl för 

elskrot, batterier och glödlampor att finnas på 

plats. Miljöfarligt avfall/vitvaror får inte placeras i 

containern utan lämnas istället på Östberga ÅVC. 

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

Entréer, porttelefon, tvättbokning  

Huvuddelen av arbetet med våra entrépartier är nu 

klart och arbetet fortsätter med porttelefon samt 

bokningssystem. Möjligheten att använda koden 

tas bort från våra entréer den 21 december och 

bokning av tvättstugor är planerad med nya 

bokningstavlan med start för tvättider från 1/1. 

Ytterligare information kommer delas ut till alla. 

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33. 

Kontroll av brandvarnare 

Alla medlemmar uppmanas att inför sista advent 

och julhelgen kontrollera funktionen i lägenhetens 

brandvarnare och vid behov byta batteri i dessa. 

Kontaktperson är Peter Sjögårde, 070-461 55 90. 

En riktigt god jul och  
ett gott nytt år! 
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