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Ordföranden vill inleda med att tacka för fortsatt förtroende att leda styrelsen 
ett år till. Vi har nu haft ett första konstituerande styrelsemöte, där vi utsett 
ansvariga för olika områden.

Det var knappt 100 personer som kom på årsstämman. Stämningen var bättre 
än föregående år, men vi vill påminna om att vi tillsammans är föreningen och 
att vi ska bemöta varandra med respekt.

PRESENTATION AV DEN NYA STYRELSEN

Ewa Garcia

Ordförande och ansvarig för medlemskommunikation, firmatecknare, 
avtalsfrågor, vissa ekonomifrågor, hemsida, fiberprojektet

Hendry Asp

Vice ordförande (går in i ordförandes ställe om ordförande är frånvarande), 
kontaktperson mot redovisningsföretag, vissa ekonomifrågor, firmatecknare, 
skogsvård

Sebastian Nyberg

Sekreterare, personuppgiftsansvarig, 

Tommy Elvesjö

Garagefrågor, parkeringstillstånd, fiberprojektet

Jimmie Zander

Hemsida, trädgårdsfrågor,

Bo Livré

Medansvarig i skogsvård, elbilsprojekt. När ordinarie ledamot är frånvarande 
går Bo in som ledamot. 
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EXTRA ÅRSSTÄMMA OCH FIBERINFORMATION 2 MAJ 2018 
Vi har bjudit in Stadsnätsbolaget för information om tidsplan mm. 

Dessutom kommer de punkter som behandlades på årsstämman att tas upp. 

Det är förslag till stadgeändringar gällande styrelsen. Valberedningen la ett 
förslag om att utöka styrelsen med en suppleant. Motionen bifölls av 
årsstämman.

Styrelsen la en proposition om ändrade kommunikationskanaler, nämligen att 
skicka ut medlemsinformation via mail till de som inte anmält att de endast vill 
ha information i brevlådan. Propositionen bifölls av stämman och innebär 
också en stadgeändring.

Inga andra punkter kommer att behandlas på den extra årsstämman.

Kallelse och handlingar skickas ut två veckor innan mötet 

EKONOMIFRÅGOR

På årsmötet kom det upp frågor kring ekonomin. Eftersom kassören inte kunde 
närvara lovade vi att information skulle komma i nyhetsbrevet.

I budget för 2018 var inte amortering av lån medtagen, det beror på 
redovisningstekniska skäl. Amortering av lån 2018 är 497 820kr. Det kom också 
en fråga kring varför kostnaderna för sommarunderhållet tagits bort och lagts 
som lönekostnader istället? Dessa kostnader som varit för sommarunderhåll 
har lagts ut på andra poster b.la på klubbarna och på löner.  

VIKTIG INFORMATION KRING SAMFÄLLIGHETSAVGIFTEN

Samfällighetsavgiften kommer hädanefter att skickas ut via postbefordran från 
NOXFINANS. Det innebär att de även tar hand om påminnelseutskick till de som 
inte betalar i tid. Detta skulle inte träda ikraft förrän vid nästa fakturautskick. 
På grund av att kassörens sjukdom blev styrelsen tvungna att tidigarelägga 
detta. Vi ber om ursäkt för att informationen inte hunnit gått ut i tid. Ni som vill 
ha fakturan endast via e-post meddelar styrelsen detta.

REGISTER ÖVER E-POSTADRESSER
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Styrelsen vill få in e-postadresser till de boende, så att man kan få ut VHS-nytt 
och annan information snabbare. 

Meddela din e-postadress genom att skicka ett mail till 
ordforande@valhunden.se

Ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj. Det innebär bland annat att 
för att få lagra e-postadresser måste var och en ge sitt skriftliga tillstånd till 
styrelsen. 

Styrelsen förbinder sig att inte lämna e-postadresserna vidare.

Boende som inte har e-postadress eller inte vill lämna ut den till styrelsen kan 
meddela att de vill ha informationen i brevlådan.

SNÖRÖJNING

Tänk på att parkera bilen i garaget så underlättar ni för snöröjning av 
parkeringsplatserna. 

Skotta inte ut snö på vägen framför huset, varken innan plogbilen kommer, 
eller efter att det plogats. Om/när ni skottar ner snö från taket, måste ni se till 
att snön inte hamnar på vägen. 

Om vi måste kalla ut leverantören en extra gång för snöröjning, på grund av att 
en fastighetsägare skottat ut snö på vägen kommer vi att debitera 
fastighetsägaren för den extra kostnaden.

Välkommen på den extra årsstämman den 2 maj!

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN
e-post styrelse@valhunden.se


