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Det börjar äntligen ljusna ute även om snön
fortfarande ligger kvar.
Två viktiga händelser under våren är stämman i maj
och städdagen i april då vi alla ska hjälpas åt att göra
fint i vår förening.

Föreningsstämma onsdag 23:e maj
Styrelsen ber alla medlemmar att redan nu reservera onsdag kväll 23:e maj då vi håller
ordinarie årsstämma. Givetvis kommer mer information om detta längre fram, kallelser delas ut
till alla i god tid innan stämman.
Valberedning inför stämman utgörs av Mats Danielsson, Centralvägen 17, och Lulit Indrias,
Skytteholmsvägen 26. Om du är intresserad av att själv sitta med i styrelsen eller om du vill
nominera någon annan som du tror skulle passa bra ber vi dig kontakta dem. Givetvis går det
även bra att mejla via föreningens hemsida: www.solnarubinen.se.

Städdag söndag 15:e april kl 13.00
Det är dags för vårstädning! Bland annat kommer vi att utföra en omfattande rensning i
cykelrummen. Vi kommer att sätta upp anslag i alla portar med ytterligare information när det
närmar sig men reservera en stund den dagen redan nu i din kalender så att du kan vara med
och hjälpa till. Det behövs!
Kaffe och korv kommer att serveras i vår föreningslokal.

Presentation av styrelsen
Ordinarie ledamöter
Bibbi Bodensjö, ordförande. Centralvägen 17. Mobil: 0738039604
Magnus Eknor, Centralvägen 19. Mobil: 0705905061
Shora Minaei, Skytteholmsvägen 22. Mobil: 0732301338
Ylva Sjöblom, Centralvägen 21. Mobil: 0730311697
Helena Holmberg, Centralvägen 19. Mobil: 0709609783
Suppleant
Babak Mehrabadi. Centralvägen 19. Mobil: 0761499471

På gång i föreningen
Målning av trapphus Skytteholmsvägen 22
Styrelsen beslöt under 2017 att måla trappuppgången på Skytteholmsvägen 22 och detta
arbete kommer att starta inom kort.
Källarförråd Centralvägen 17
Förråden på Centralvägen 17 är gamla potatiskällare med träväggar, mycket mindre än övriga
källarförråd i fastigheten. Dessa ska göras om. Samtidigt görs en inventering av vilka lägenheter
som har vilka förråd. Passa på redan nu att rensa i förråden.
Hemsidan
Arbete påbörjades under hösten för att förnya och förbättra informationen på föreningens
hemsida. Som vi berättat om i tidigare infobrev stoppades arbetet upp därför att andra, än mer
brådskande, ärenden dök upp på styrelsens bord under vintern. Det har nu kommit till vår
kännedom att Fastighetsägarna, där föreningen är medlem, arbetar för att ta fram en hemsida
som medlemsföreningar kan använda som bas för sina egna respektive sidor. Eftersom vi tror
att det vore en bra och kostnadseffektiv lösning för vår förening väljer vi att avvakta tills den är
klar.
Ventilation och OVK besiktning
Styrelsen har återigen gett i uppdrag till vår tekniska förvaltare att utföra detta på Skytteholmsvägen 22-26.
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