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Värmeväxlare installation
Bakom träningslokalen i höghuset installeras just nu en ny värmeväxlare.
Den gamla har passerat sin livslängd
och har dålig verkningsgrad (dyr
uppvärmningskostnad). Det kommer
medföra en del avbrott dagtid i leverans av varmvatten till lägenheterna.

Frånluftsvärmeväxlare
i höghuset
Styrelsen har ändrat sitt tidigare beslut om att installera en ny frånluftsfläkt i höghuset till att istället installera en frånluftsvärmeväxlare. Det
innebär att istället för att blåsa ut
den uppvärmda luften på taket kommer den varma luften återvinnas och
återföras till värmeväxlaren i källaren.
Kostnaden för fjärrvärme kommer
sjunka rejält. Beräknad installation
om ca 10-12 veckor.

Hobbyrummet
I D-huset finns ett hobbyrum med diverse maskiner man får låna helt gratis. Villkoret är att man städar efter
sig och återställer allting. Spraymålning i hobbyrummet är inte tillåtet
då lukten sprider sig till lägenheterna. Snart kommer det finnas nya bokningslistor för den som vill boka.

Basketkorgen
Basketkorgen är uppsatt. På prov.
Förhoppningen är att den inte längre
kommer användas efter kl 22 för att
inte störa. Tanken är att stolpen ska få
ett klistermärke som uppmanar till spel
före kl 22. Ett nytt nät till korgen är beställt.

Lekstugan
Vi kommer i veckan byta lås på lekstugan vilket innebär att nyckeln till
lägenheten används för att låsa upp
lekstugan. Tänk på att vara noga med
att låsa lekstugan så den inte förstörs.

Lekplatsen
Stormhatten vill vara en attraktiv plats
att bo på för barnfamiljer och den gamla klätterställningen är i dåligt skick.
Därför kommer lekplatsen göras om
under sommaren. Gungorna ska fräschas upp och ny klätterställning införskaffas. Samtidigt kommer sandlådan
bytas och övrig yta med sand kommer
luckras upp och fyllas med ny sand.
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Årsmötet 2019-04-17

Stämman fastställde den ekonomiska berättelsen och gav styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Inför årsmötet har valberedare BoÖrjan Försth arbetat med att föreslå styrelsens sammansättning.
1. Val av ordförande i styrelsen på två år.
Förslag: Joakim Larsson, omval på två år
2. Val av ordinarie ledamot på två år.
Förslag: Lena Sundin, nyval på två år
3. Val av suppleant på ett år.
Förslag: Jonas Lindgren, nyval på ett år
4. Val av två ordinarie revisorer samt revisorsuppleant på ett år.
Förslag från valberedningen: Maria Laurin och Steen Viberg som
ordinarie och Bo Örjan Försth som suppleant.
Styrelsens förslag; Eftersom Per-Erik Björk har meddelat att han blir
kvar ett år till så är styrelsens förslag följande;
Som ordinarie revisorer Per-Erik Björk och Maria Laurin och som
suppleant Steen Viberg
Årsmötet beslutade att ge bifall till styrelsens förslag.
5. Val av tre valberedare på ett år varav en sammankallande.
Valberedningens förslag: BoÖrjan Försth.
Styrelsens förslag Lena Sundin som sammankallande i valberedningen samt BoÖrjan Försth som ytterligare ledamot
Inga ytterligare förslag på ledamöter kunde presenteras på mötet.
Årsmötet beslutade att ge bifall till styrelsens förslag.

Konstituerande styrelsemöte 2019-04-17
Ordförande och sekreterare i styrelsen valdes på Föreningsstämman. Styrelsen konstituerade sig därefter enligt följande: vice ordförande - Lena Sundin, sekreterare - Örjan Odén, vice sekreterare
- Bo Berglund, ordinarie ledamot - Joakim Nilsson, suppleant - Jonas
Lindgren.
Styrelsen beslutade att Joakim Nilsson tar över rollen som vicevärd
efter BoÖrjan Försth.

Lyktstolpen
Den knäckta lykstolpen har blivit en
långbänk. Alla skyller på alla och
ingen vill ta ansvar. Vi arbetar ändå
för att den inom kort ska vara utbytt
och framförallt att föreningen inte ska
behöva ta kostnaden.

Bastun
Nu är ett nytt bastuaggregat installerat
och det är fritt fram att basta. De närmaste veckorna kommer det däremot
vara lite extra rörigt i träningslokalen
pga av installation av ny värmeväxlare.
Men om sommaren blir fin sjunker antagligen behovet av att basta...

Hemsidan – www.stormhatten.se
Vy Grafisk Form och Annika Ljungdahl har tillsammans med Bo
Berglund påbörjat arbetet med att ”uppdatera och uppgradera” hemsidan. Den kommer att bli ”responsiv” dvs. läsvänlig
oavsett om du besöker den från din dator, mobil eller läsplatta.
Även hemsidans ”layout” kommer att ses över.

Debitering av el
Ca 10% av lägenheterna har trasiga elmätare och därför finns det inte med någon
debitering av el på hyresavierna som det brukar. Vi kommer dock debitera elen i
efterhand och mätarna ska bytas ut.

Vad händer på gården?
Styrelsen har fattat beslut om att under sommaren/hösten genomföra en del av trädgårdsarkitekt Sven Edvardssons förslag. De andra, större förändringarna, kommer
presenteras i ett informationsmöte längre fram.
Punkterna i första etappen är:
• Bersån utanför D/E-husen.
• Ta bort halvdött äppelträd intill samma berså och plantera nytt.
• Beskära övriga två träd vid samma berså.
• Beskära träden vid kullen utanför C-huset.
• Se över kapade buskar intill träden i punkten ovan, eventuellt ta bort helt.
• Eventuellt anlägga gårdsstig med stenplattor från D-huset till soprummet.
• Ta bort gammalt järnrör som använts för julgran.
• Ta bort ”stentrabatt” för att istället plantera björkspirea vid parkeringen
utanför sophuset.
• Åtgärda gräsmatta vid lekplats där träd stått tidigare.
• Ta bort växtlighet mellan rampen och väggen vid A-huset och istället lägga sten.
• Se över asfalt.

Ny vicevärd
BoÖrjan har alltid funnits till hands för de boende på Stormhatten. När något
gått fel är det till BoÖrjan vi ringt. När han inte kunnat komma har han lejt vår
tidigare vaktmästare att hjälpa oss eller anlitat hantverkare. Som vicevärd utför
man mycket arbete för föreningen som inte alltid är synligt för de boende. Därför har kanske en del av BoÖrjans arbete inte alltid uppmärksammats.
Vi i styrelsen vill nu tacka BoÖrjan för det mycket goda arbete han utfört för oss
alla i vår förening.
Nu har styrelsen utsett en ny vicevärd, Joakim Nilsson. Han sitter även i styrelsen
och har bott i föreningen (B-huset) sedan 2007. Joakim har drivit företag i 25 år
och har därför stor erfarenhet inom både teknik och ekonomi. Han har en son,
Felix, som är 14 år och en särbo som heter Angela.
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