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Skyddsrum: Styrelsen har fått frågor från medlemmar som undrar över hur det är med våra

skyddsrum med anledning av kriget i Ukraina. I höstas kontrollerade en av MSB utsedd konsult våra

skyddsrum, ett i varje hus, samt utrymmet för materiel, som finns i 12:an. Styrelsen väntar på att få

protokollet från denna kontroll! Materiel som finns behöver bytas ut till vissa delar. Uppgifter om det

och var vi kan skaffa rätt utrustning ska framgå av det väntade protokollet.

Generellt gäller att skyddsrummen ska kunna användas inom 48 timmar. Av den anledningen får inga

cyklar låsas fast i cykelställen eller i varandra. Alla cyklar ska enkelt kunna rullas ut på framhjulet.

Ni som har förråd inne i skyddsrummen bör tänka igenom om ni ska flytta värdefulla saker till någon

annan förvaringsplats som vind/lägenhet/landet.

I nuläget avvaktar styrelsen protokollet från MSB.

Hjärtstartare: Cecilia von Konow/ En medlem/ lämnade in en motion till årsstämman om att

föreningen borde inköpa hjärtstartare. Styrelsen fann motionen så angelägen att beslut fattades om

inköp av en hjärtstartare till varje hus. Motionären drog därmed tillbaka motionen.

Hjärtstartarna är i nuläget i USA, för vidare transport. När föreningen fått dem ska alla medlemmar,

som är intresserade erbjudas en demonstration i hur de fungerar. Styrelsen återkommer när detta blir

möjligt.

Trädgårdsdag: Lördagen den 23 april kl. 10-13 äger vårens trädgårdsdag rum. Vi samlas utanför

12:ans garageplan. Vad som ska göras finns anslaget på garagedörrarna. Grillad eller varm korv samt

fika serveras. Container är beställd för trädgårdsavfallet men utrymme finns för att städa ur egna

förråd. Även cyklar får slängas men inget farligt avfall.

Kompost bakom grovsoprummet: Den har funnits i några år men förvandlats till  en avskrädesplats

för plastkrukor, lecakulor etc. Därför kommer komposten att stängas på trädgårdsdagen den 23 april

2022.

Kostnad för grön extra nyckel: Om medlem vill ha en extra huvud nyckel, grön nyckel, så beställs den

hos styrelsen. Kopiering av denna nyckel kan medlem inte själv beställa hos låssmeden. Kostnaden för

en nyckel är numera 375 kr.

Årsstämman äger rum onsdagen den 18 maj 2022 kl. 19.00. Om mötet ska äga rum i pannrummet

eller ute är inte bestämt ännu. Kallelse och dagordning kommer att delas ut senast 14 dagar före

stämman. Årsredovisningen delas inte ut med kallelsen och dagordningen av miljöskäl utan



återfinns på föreningens hemsida, www.fullriggaren_skonaren.se. Den som inte har tillgång till

dator kan få ett tryckt exemplar genom styrelsen.

Efter stämman serveras buffé med dryck för gemensamt mingel. Något vi saknat de senaste två åren.
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