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Informationsblad
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 genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda
Nobelparken 1.

Årsstämman
Årets stämma ägde rum tisdag 16 maj. Några kommentarer:
• Förändring i styrelsen:
Maria Sjöberg har ersatt Kari Jurmo som suppleant.
• Inga motioner hade lämnats in. Styrelsen uppmanar alla i föreningen att fundera på
förbättringar och förändringar och kanske skicka in en motion till nästa stämma?
• På grund av lagändringar måste vi nu anpassa våra stadgar och därför tog vi nu det första
beslutet om att byta till de nya stadgarna som heter normalstadgar 2011 version 5. Byte
av stadgar måste beslutas på två efterföljande stämmor innan de kan börja gälla. Med
handlingarna som delades ut till stämman fanns en jämförelse med om vad som blir
förändrat. Skulle ni vilja se hur de nya stadgarna ser ut i sin helhet så finns det exemplar
att få hos ordföranden Anki Alexandersson.
Kyrksalen nyrenoverad och invigd
I samband med stämman den 16 maj invigde vi vår nyrenoverade Kyrksal. Vi har lagt in parkett
och klinker samt målat om. Vi har också installerat ett ordentligt kök och bytt ut både husgeråd
och möbler. En helrenovering som verkligen gett lokalen ett lyft, se några bilder på sid 2. Passa på
att hyra för 100:-/dygn. Bokning görs i första hand via Kjell Öhrn, tel 070-313 87 40 alternativt
Solveig Olsen, tel 073-445 66 36.
Möbler
Vi får återigen påminna om att möbler inte får stå utanför förråden i våra källare.
Sopskåpen
Som ni säkert sett har vi utökat med ytterligare ett fack i det nya sopskåpet som står vid gångbanan ner mot Nobelparken. Tyvärr överfylls ofta det ena facket med vanliga hushållssopor så vi
får be er att vara uppmärksamma när ni kastar, är ena kärlet fullt så kasta istället i det andra
facket. Likadant ber vi er på Västa Nobelvägen att om ert fack för hushållssopor är fullt så gå till
sopskåpet vid Nobelparken. Vi ber er om detta för att undvika ytterligare kostnader för sophanteringen.
Vicevärden
Styrelsen påminner om att du kan kontakta vicevärden på telefon 073073-4461563 eller via epost
pstromberg@bahnhof.se eller med brevlådan på Nobelparken 1.
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Autogiro
Vi påminner åter om möjligheten att betala månadsavgiften med autogiro.
autogiro Ring bara HSB tel
36290 för mer information. Med autogiro betalas månadsavgiften alltid i tid!
Motorvärmare
Ni som hyr parkeringsplats kontrollerar väl att locket till uttaget för motorvärmaren är låst.

Trevlg sommar önskar styrelsen

