
MEDLEMSINFORMATION

Bf Muttern 14 u.p.a

styrelsen@muttern14.se

Juni 2021

Årsstämma och ny styrelse

Efter ett par digitala årsmöten kunde föreningen återigen arrangera en fysisk

föreningsstämma på Kristinehovs vackra Malmgård. Under årsmötet godkände

stämman den stadgeändring som styrelsen föreslagit och till nya styrelsemedlemmar

valdes Christopher Natzén (C-port, ordförande) och Lars Karlbom (A-port, ekonomi).

Joakim Kardell (B-port, inrefastighet), Louise Bankander (B-port,yttre fastighet/gård)

och Ellakarin Mäki (C-port, kommunikation) sitter kvar i styrelsen ytterligare ett år.

Till valberedning utsågs avgående styrelsemedlemmar, Erik Hedner, Hanna Franzén

och Ingrid Stigsdotter. Tack för ert arbete. Årsstämmoprotokollet finns att läsa på

föreningens anslagstavlor ett par veckor till och går att ladda ner på vår hemsida

www.muttern14.se.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog under årets stämma, som bidragit under

städdagar och som kommit med värdefulla förslag och tankar om hur vårt boende

kan förbli trevligt och fint.

Åtgärder efter inbrott

Efter upprepade inbrott i trapphus har dörrarna till soprum utrustats med

nyckellås, även barnvagnsförrådet har fått ett eget kodlås. Behöver du komma in i

barnvagnsförrådet? Kontakta styrelsen så ger vi dig koden.

Övrig information

För alla barnfamiljers trygghet vill vi påminna alla om att använda de barnlås som

finns till dörrarna och fönstren i trapphusen.

Styrelsens OVK-arbete fortlöper. För att underlätta arbetet ber vi er boende att se

över och rengöra era don (ventiler i kök och badrum).

Sommar på innergården

Nu blommar det vackert på vår gemensamma innergård. Det är roligt att boende

vill nyttja och vistas på den upprustade gården. Många i huset är bortresta under

delar av sommaren och för att försöka hålla våra växter och gräsmatta i fint skick

sätter vi även detta år upp ett schema för innergårdens skötsel. Hoppas att alla som

är hemma vill hjälpas åt att hålla gården fin!

Gräsklippare finns i D-port, bottenplan. Om du behöver information om något

annat redskap hör av dig till styrelsen på styrelsen@muttern14.se.

Vi önskar er en trevlig midsommar och en fortsatt härlig sommar!
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