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För att citera redaktörens före detta kollega
Gert Fylking: Äntligen! Den efterlängtade
våren har dröjt men även om den ännu inte
riktigt står i blom så får vi glädjas åt att den
har anlänt. På grund av flera
lägenhetsförsäljningar så har vi haft visst
manfall i styrelsen. Den som är intresserad av
att bidra med sin kompetens i förvaltningen av
vårt hus är varmt välkommen att anmäla sitt
intresse för styrelsearbete – mer om det
nedan.
Styrelsen önskar en god läsning!

I FÖRENINGEN
Takproblem. Såhär efter vinterns sorti har det
uppdagats att vårt tak tagit stryk och att flera
lägenheter har drabbats av läckage. Besiktning
av taket är beställd och lämpliga åtgärder
kommer att vidtas.
Arbete i styrelsen och annat dito. Kära
medlemmar! Vår boendeform förutsätter att
medlemmarna i föreningen aktivt tar del av
fastighetens förvaltning och skötsel och nu
behöver föreningen ert engagemang. På grund
av lägenhetsförsäljningar så har styrelsen haft
flera avhopp under året som gått, så om du har
intresse och kunskaper som kan komma
föreningen tillgodo vill vi uppmana dig att
anmäla ditt intresse till valberedningen. Du
når Susanne Engvall (uppgång 24,
0708-723426) eller Ann Henrikson (uppgång
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18, 08-835602) antingen via telefon eller en
lapp i respektive brevlåda.
Dessutom så kommer Rolf Larsson, som
tidigare annonserats, att dra sig tillbaka från sin
tjänst som fastighetsskötare/alltiallo/vicevärd.
Det är inte osannolikt att vi kommer att behöva
”lägga ut” Rolfs sysslor på entreprenad, men vi
tar med stort intresse också emot anmälningar
från våra boende. Kanske kan du ta över någon
eller några av Rolf sysslor? Kanske har du
positiva erfarenheter av lösningar från tidigare
boenden? Hör i så fall gärna av dig omgående!
Stämma. Årets stämma äger rum enligt nedan.
Bortsett från de sedvanliga punkterna kommer
återigen frågan resas gällande hur lokalerna på
bottenvåningen skall användas. Ett förslag från
styrelsen är att disponera om ytorna och sälja
som lägenheter. Vi vill starkt uppmana så
många medlemmar som möjligt att närvara och
ta del av dessa viktiga beslut som berör oss alla!
Om man inte har möjlighet att komma men vill
göra sin röst hörd ändå genom fullmakt får man
gärna skicka ett mail om detta till styrelsen på
spetsberget@gmail.com.
Plats: Hallens äldrecentrum
Tid: 21 maj kl 19.00

SPETSBERGSNYTT PER MAIL
Vill du istället ha Spetsbergsnytt per mail?
Anmäl då till spetsberget@gmail.com och skriv
efternamn, portnummer och antal trappor.
Vårhälsningar från styrelsen!
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