
 
 
Årsstämman 
  
En annorlunda årsstämma genomförde vi i slu-
tet av maj. Medlemmarna fick poströsta, 42 st. 
giltiga röster fick vi ihop.  
 
Hela styrelsen, samt valberedningen omvaldes 
och fick förtroendet att arbeta ytterligare ett år 
tillsammans. Protokoll, röstlängd och utfallet 
av poströstningen hittar du under länken. 
 
Vill du ha en papperskopia av årsmötesproto-
kollet, lägg en lapp försedd med ditt namn i 
föreningens brevlåda i nr. 18. Skriv ”Protokoll” 
efter namnet. 
 
Innergården  
börjar se riktigt bra ut. De flesta altanutbyggna-
derna är klara och färdigmålade. De som har 
valt att arbeta med tryckimpregnerat trä kan 
inte måla förrän till nästa säsong. Styrelsens in-
ställning var redan från början att alla, eller 
ingen, ska bygga ut. Utbyggnaderna började ju 
i hus nr 8 för ett antal år sedan och vi följde 
bara tidigare praxis både när det gäller tillstånd 
och debiteringar. Inga egna andelar påverkas. 
 
Precis som tidigare, har nya blommor plante-
rats i krukorna utanför varje port. Även nya 
grupper tillkom på gården. Vi behöver ytterli-
gare ett par frivilliga som kan hjälpa till med 
vattningen – hör av dig till Thomas på mobil 
0705-89 74 74. 
 
Sandlådan 
kommer att få sanden utbytt för att bli av med 
kattbajset. Glöm inte att fälla tillbaka locket ef-
ter leken. Vi efterlyser några föräldrar som vill 
engagera sig i hur gården ska utformas för vår 
kommande generation. Har du idéer och vill 
påverka, ta kontakt med Kiti Ottosson i nr 8. 
Hon har mailadress kiti.ottosson@gmail.com 
eller mobil 076-076 97 91. 
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Ljudnivå 
 
Vill du lyssna på grannens radio och TV? Nej, 
naturligtvis inte och grannen vill säkert inte 
lyssna på dig. Dämpa därför ljudet framförallt 
tidigt på morgonen, sent på kvällen och under 
natten. Alltså tystnad mellan 22:00 och 07:00. 
  
Tänk också på grannens trivsel om du spelar 
piano eller andra instrument. Allt onödigt lä-
genhetsbuller bör undvikas för att inte störa 
närmaste granne. Ta gärna kontakt med er 
granne vid fester, musik och inre byggarbeten.  
 
Soprummet 
 
Hämtning av plastsoporna missades med en 
dryg vecka trots ett antal påstötningar. Hädan-
efter har vi två stora behållare för plast! Tänk 
på att grovsopor ska lämnas på återvinnings-
stationerna. 
 
Var rädda om er! 
Hälsningar från Styrelsen 
 
_____________________________________ 
 
Vill du ha nyhetsbrevet elektroniskt? Meddela 
oss i så fall din fungerande mailadress. 
Vår hemsida: solangen.bostadsratterna.se 
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