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InformationsbladInformationsbladInformationsbladInformationsblad    
Detta är ett informationsblad som delas ut till alla lägenheter i bostadsrättsföreningen Prosten. 
Tanken är att det ska komma ut ett par gånger om året och innehålla information om vad som är 
på gång inom föreningen. Om du har synpunkter på bladet så kan du informera någon i styrelsen 
eller lägga en lapp i föreningens brevlåda Nobelparken 1. 

    
Årets stämmaÅrets stämmaÅrets stämmaÅrets stämma    
Årets stämma ägde rum tisdagen den 14 maj. Lite information från stämman: 

• Sedan föregående stämma har Torbjörn Karlsson och Christer Lilja lämnat styrelsen då de 
flyttat från föreningen.  

• Som ny ledamot i styrelsen valdes Ylwa Svensson.  
• Inga motioner hade lämnats in. Styrelsen uppmanar alla i föreningen att fundera på 

förbättringar och förändringar och gärna skicka in en motion till nästa stämma (ska 
lämnas in senast sista februari). 

Vi behöver fortfarande fler krafter till vår styrelse, är du intresserad av att vara med? Kontakta i 
så fall ordförande Anki Alexandersson. 
 
UteplatsUteplatsUteplatsUteplats    
Vår uteplats (mot Nobelparken) kommer att göras om. KMAB kommer att lägga nya plattor och 
den blir något större. Arbetet påbörjas under vecka 22. Vi kommer också att köpa in nya möbler.  
 
PolicyPolicyPolicyPolicy    
Styrelsen har tagit fram ett policydokument där vi beskriver vilka riktlinjer vi ska följa när det 
gäller exempelvis hantering av personuppgifter och vad som gäller för parkeringar, uthyrning av 
Kyrksalen med mera.  
Policyn finns utlagd på vår hemsida http://hsbkarlskoga.se/foreningar/prosten/#policy  
 
MailadresserMailadresserMailadresserMailadresser    
Du har väl inte missat att skicka in din mailadress till oss (om du har någon) så vi kan spara på 
papper och pengar. Maila din mailadress till ordföranden Anki Alexandersson 
1972anki@gmail.com 
 
MotorvärmareMotorvärmareMotorvärmareMotorvärmare    
Ni som hyr parkeringsplats kontrollerar väl att locket till uttaget för motorvärmaren är låst och att 
sladdar som hänger kvar tas bort. 
 
TvättstugekolvTvättstugekolvTvättstugekolvTvättstugekolv    
Vi har fått synpunkter på att tvättstugekolvar inte tas bort. Så kom ihåg att ta bort kolven när du 
tvättat klart eller boka en ny tid. 
 
    

Var god vänd för mer information 
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Cyklar som saknar ägareCyklar som saknar ägareCyklar som saknar ägareCyklar som saknar ägare    
De cyklar som inte märktes upp förvaras nu fram till 1 juli då de hämtas av 
Arbetsmarknadsenheten (AME). Har ni frågor om detta så kontakta Ingemar Olofsson. 
 
HöststädningHöststädningHöststädningHöststädning    
Känns kanske lite avlägset men vi har redan bokat in ett datum så boka in det du också ☺ 
Tisdagen den 8 oktober. 
 
AutogiroAutogiroAutogiroAutogiro    
Vi påminner åter om möjligheten att betala månadsavgiften med autogiroautogiroautogiroautogiro. Ring bara HSB tel 
36290362903629036290 för mer information. Med autogiro betalas månadsavgiften alltid i tid! 
 
Frågor?Frågor?Frågor?Frågor?    
Har ni frågor/funderingar eller synpunkter så kontakta gärna någon av oss i styrelsen, 
kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i trappuppgångarna. 
 
 

 

 


