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Årsmöte hölls den 18 maj med Jan Herrlin som stämmoordförande. Anders Schmalholz valdes
om till styrelseordförande och Lars Brötell, Karin Gibo, Karin de Fine Licht samt Therese Nordahl
valdes om till ledamöter.
Henrik Lindmark valdes om till suppleant och Niklas Puranen valdes som ny suppleant då Elisabeth

Reuterborg avsagt sig omval. När protokollet är justerat kommer det att bli tillgängligt på hemsidan

www.fullriggaren-skonaren.se samt anslås i respektive entré.

Efter årsmötet bjöds på italiensk buffé.

På vårens trädgårdsdag den 23 april sken solen och med ett 25 tal deltagare gick det snabbt
att fylla containern. Det grillades korv och därefter serverades kaffe med hembakat! Stort tack
till alla som bidrog på olika sätt!

En röd sekatör efterlyses då den inte återfanns när vårstädningen var slut. Om någon av
misstag fick den med sig så kan den återlämnas i brevlådan i 10:ans entré.

En pirra har inköpts för föreningens räkning. Den står i 12:ans ”blomsterrum” bredvid
tvättstugan.

Hjärtstartarna, som är uppsatta i respektive entré, demonstrerades den 3 maj och nästa
demonstrationstillfälle är måndagen den 30 maj kl. 18.30 i 12:ans pannrum.

Tvättstugorna kommer att vara stängda onsdagen den 1 juni då samtliga maskiner ska
genomgå service.

Brevlådan i 12:an utanför styrelserummet kommer att tas bort. Föreningens officiella
brevlåda finns i 10:ans entré.

Det är väldigt lyhört i våra hus! Att småbarn springer runt i lägenheten är helt naturligt,
men ljudet kan dämpas med mattor och mjuka inneskor.

Regler för fest På vardagskvällarna ska det vara tyst i husen efter kl. 22.00. Det är dock
tillåtet att ha fest någon helg då och då varvid grannarna bör informeras, lämpligast genom att
ett meddelandesätts upp i entrén. Vid fest på helgen måste det vara tyst efter kl.01.00. Kan
man inte hålla detta får man överväga att hyra lokal!

http://www.fullriggaren-skonaren.se


Balkonger, nu när det blir möjligt att sitta ute på balkongerna så gäller det att även där ta
hänsyn till grannarna. Rökare tänker sig för så att grannarna inte störs om de sitter på sin
balkong eller har fönstret öppet till sovrummet. Fimpar och portionssnus samlas i burk med
lock så de inte flyger iväg.
Kolgrill får inte användas på balkong. I 10:ans källare, innanför ytterdörren, står en kolgrill
som kan användas av alla i bersån. Den går att förhandsboka genom att skriva upp sig på
listan bredvid grillen.

Vattning av entrékrukorna. Medlemmarna i respektive hus får själva ansvara för vattningen
av krukorna utanför entrén. Listor sätts upp och var och en skriver upp sig för de veckor som
du/ni kan ta på er att vattna.

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar


