NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2020-06-01
Generellt
Styrelsen konstaterar att det var god uppslutning på årets stämma som denna gång fick hanteras
digitalt utifrån rådande pandemi. Vi noterar också ett ökat intresse för gårdarna nu när många är
hemma – bra om vi alla hjälps åt med att sätta fram utemöbler och sköta gårdarna.
Ny styrelse på plats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caroline Andersson – ledamot, ordförande
Rouzbeh Heidari – ledamot, kassör, fastighetsgrupp
Maria Rudling, ledamot, vice kassör och trädgårdsgrupp
Stefan Lindskog, ledamot, sammanhållande fastighetsgrupp inkl. ansvar för HSB och SynaHus
Peter Forssander, ledamot, fastighetsgrupp
Johan Isoz, ledamot, fastighetsgrupp
Christer Benning, ledamot, finansfrågor
Hanna Seilitz, suppleant, sekreterare och ansvarig för hemsidan
Fredrika Erlandsson, suppleant, trädgårdsgrupp
Kaj Reinius, suppleant, trädgårdsgrupp

Nya medlemmar
Föreningen välkomnar ett antal nya medlemmar med inflyttning under sommaren:
•
•
•

Ny medlem i GLG 4 är Stephan Jacobs som nu äger lägenheten tillsammans med Linnea
Norberg (försäljning av Mats Norbergs andel).
Ny medlem i GLG 6 är också Maja Lundeberg, som köpt Katarina Åsbergs lägenhet.
Nya medlemmar i GLG 8 är Elisabeth och John Wendt, som köpt Toll/Kamréns lägenhet.

Ekonomirapport
Ekonomi inkl. likviditet fortsatt stabil och Inget anmärkningsvärt konstaterades. Likvida medel uppgår
totalt till cirka 1 MSEK.
Fastighetsfrågor
Styrelsen har beslutat att inte acceptera Boax förslag om kompensation utan kräva att
garantimålningen av taken genomförs. Fortsättning följer.
Beslut har fattats om att genomföra visst målningsarbete som kvarstår efter fönsterrenovering.
Som ni säkert noterat är framsidorna nu klara – vi gläds åt ökad grönska i gränden. Viktigt nu att vi alla
hjälps åt alla hålla dem fina – har du ett särskilt intresse och en extra hand att erbjuda, så kontakta
gärna styrelsen på info@garvarlundin.se.
Hanteringen av matavfall har gått mycket bra – och vi kan konstatera att kärlen fylls på. Ytterligare ett
kärl kommer nu att beställas av Stockholm Vatten och Avfall, vilket innebär att ett tidningskärl utgår.
Nästa styrelsemöte
Nästa möte sker 24 augusti 2020 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på
info@garvarlundin.se. Vi vill också passa på att önska alla boende en riktigt skön sommar!

