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Årsstämma och ny styrelse
Årsstämman hölls via Zoom på grund av Covid19. Förra årets styrelse fick stämmans
förtroende att fortsätta ett år till, och styrelsen kompletterades med en ny medlem.
Den nya styrelsen har hållit sitt konstituerande möte och består av ordförande Erik
Hedner (A-port), Hanna Franzén (A-port, ekonomi) Ingrid Stigsdotter (C-port,
kommunikation), Louise Bankander (B-port, yttre fastighet/gård), och Joakim Kardell
(B-port, inre fastighet), samt nyvalda Ella-Karin Mäki (C-port, hemsidesansvarig). Till
valberedning utsågs Alexandra Rosengren och Gabriella Kvarnlöf.
Den nygamla styrelsen tackar alla medlemmar som deltog i årsstämman, som bidragit
till gemensamma städdagar, och som kommit med idéer och förslag under det gångna
året. Stämmoprotokollet sitter på anslagstavlan i B-porten ett litet tag till.
Sommar på innergården
I och med vårens städdag inleddes arbetet med att fräscha upp den stora innergården
under Louise Bankanders ledning. Men under sommaren är många i styrelsen bortresta,
och utan regelbunden gräsklippning och bevattning riskerar projektet att komma av sig.
Vi sätter därför upp ett schema för innergårdens skötsel vid ingången till innergården,
och hoppas att alla som är hemma vill hjälpas åt att fortsätta hålla gården fin.
Om du behöver hjälp med att lokalisera gräsklippare, redskap eller något annat,
kontakta gärna styrelsen snarast möjligt, för under sommarmånaderna läser vi inte
styrelsemejlen (styrelsen@muttern14.se) lika ofta som vanligt, och flera av oss
tillbringar semestern på annat håll.
Dynor till utemöblerna förvaras i en blå plastlåda på gården, och i barnvagnsförrådet
finns dynor till den röda soffan. Plocka gärna undan dynorna efter användning, så håller
de sig torra och rena.
Inkörningsproblem med tvättstugans bokningssystem
Vi har haft en del inställningsproblem med det nya elektroniska bokningssystemet.
Förhoppningsvis är de redan lösta när du läser detta. Men tveka inte att höra av dig om
du stöter på problem.
Balkongtrivsel i värmen
Om du har en balkong att svalka dig på, tänk på att inte vattna dina växter så mycket att
vattnet droppar ner från krukor eller balkonglådor på balkongen eller uteplatsen under
dig. Där kan hänga kläder på tork eller finnas blomlådor som blir dränkta.
Vi önskar alla boende en trevlig midsommar följt av sköna semestertider!
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