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Halvårsmöte

Onsdag 28 november kl 18.00 är det halvårsmöte i föreningens lokal. Välkomna!
Stormhattens nya stadgar kommer att presenteras.

Jämtlands Lucia besöker Stormhatten/kallelse till medlemsmöte
Kom till föreningslokalen och få lite julstämning. Jämtlands Lucia kommer och
sjunger den 13 december kl 18.00. Föreningen bjuder på lussefika.

Vi kommer i samband med luciafirandet klubba igenom de nya stadgarna.

Felanmälan: tel 026-65 70 00 eller hsb.se/felanmalan
Vicevärd: 070-628 79 42 | vicevard@stormhatten.se
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Skräp i korridorer och utanför förråd
Ni som har placerat möbler, husgeråd med mera utanför förråden, bör snarast ta
bort dem. Det finns en brandrisk, liksom en fara ur ett utrymningsperspektiv, när
lösa föremål ligger oinlåsta.
Det ni vill ha kvar, måste låsas in i era förråd senast 2019-01-01. Sedan så fraktar vi
bort det som fortfarande är kvar och det läggs då i ett förråd här i föreningen, där
ni kan hämta det ni vill ha kvar t.o.m. 2019-02-01.
Därefter fraktas de bort till återvinningscentralen i Odenskog.
Om du har frågor; e-posta styrelsen@stormhatten.se eller lägg en lapp i föreningslokalens brevlåda.

Besparing - el/Jämtkraft
Jämtkraft föreslog att se över föreningens elförsörjning. I jämförelse med våra
grannföreningar har vi ”större” abbonemang än vad de har. Högboms El har gått
igenom förbrukningen och kommit med ett förslag på nedsäkring. Det kommer
innebära ett kortare strömavbrott när huvudsäkringarna ska bytas ut. Information
om när kommer i brevlådorna. Vi kommer att spara 15-20.000 kr/år.

Försäljning av traktor
Jämtmaskin har sålt och hämtat vår gamla traktor. Vi fick ca 40.000:-.

Före detta tjänstebostaden
Mäklarhuset har fått uppdraget att sälja lägenheten. Vid besiktning upptäcktes att
det fanns lite att fixa och snygga till för att kunna få ut så mycket som möjligt vid
en försäljning.

Träningslokal
Vi kommer köpa in pingisracket, bollar och ett nytt nät så alla som vill kan spela
pingis. Bokning sker på tavlan i höghuset.

Har du förslag, synpunkter eller motioner?
Lämna ditt förslag, synpunkt eller motion i föreningens brevlåda.
Du kan även skicka e-post till: styrelsen@stormhatten.se
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