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HUGGARBLADET NR 3 / 2018   
   

Årsstämman 2018 
Årets stämma hölls 22 maj, kl 19.00 i Hagaskolans matsal. Förutom traditionella årsstämmofrågor 

behandlades en proposition och två motioner. 

 

Efter val av funktionärer i föreningen gäller nu följande: 

 

Styrelse 

Ordförande Göran Öberg   9 C 070-351 52 59 oberg.umea@gmail.com 

Vice ordförande Johan Wiechel   9 C 070-583 57 51 johan.wiechel@gmail.com 

Sekreterare Robert Eriksson 13 B 070-793 08 08 k.r.eriksson@gmail.com 

Ledamot Charlotta Hyvönen   9 B 070-362 46 26 lotta.hyvonen@hotmail.com 

Repr HSB Dan-Olof Hammar                                                  danolof.hammar@gmail.com 

Suppleant Ingrid Allard 13 C 070-215 46 67 Vegailyran@gmail.com 

Suppleant Bo Hallgren   7 A 070-656 12 48 bo.hallgren5@bredband.net 

 

Vicevärd              
Karin Winblad von Walter   7 B 076-781 19 62 karwinwalter@gmail.com 

 

Revisorer 

Erik Åström, 7 A, revisor  

Lars Böhlin, 11 B, revisorsuppleant 

 

Valberedning 

Frida Nilsson, 13 B 

Henrik Granered, 11 A 

 

Fritidskommitté 

Inger Berg, 7 A, sammankallande 

Annica Åström, 7 A, Åsa Grysell, 11 C 

 

Proposition 

Antagande av HSB:s nya stadgar 

Årsstämman beslutade att antaga HSB:s nya stadgar. 

 

Motioner 

Storstädning av tvättstuga och torkrum 

Anneli Kero, Stenmarksvägen 11 C 

Hyresgästernas städning av tvättstuga och torkrum anses inte tillfyllest från trevlighets- och hygienisk 

synpunkt enligt motionen. Följande föreslås: Beställ storstädning av tvätt- och torkrum på 

Stenmarksvägen 7-13 en gång om året. 

 

Styrelsens yttrande: Styrelsen finner förslaget om storstädning av tvättstuga och torkrum en gång per år 

högst rimligt och anser att detta bör göras i alla fyra bostadshusen. Styrelsen yrkar bifall till motionen 

med det tillägget. Upplysningsvis kan nämnas att årets storstädning är beställd och utförd. 

Årsstämman beslutade att bifalla motionen enligt styrelsens förslag. 
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Inglasning av balkonger 

Margaretha Grahn, Stenmarksvägen 11 A och  Carina Ask, Stenmarksvägen 13 A 

Motionärerna vill att styrelsen tar ställning för ett byte av inglasningar på våra balkonger. Redan nu 

upplevs stora problem med inglasningarna och situationen blir värre för varje år. Enligt motionen måste 

det vara föreningens ansvar att se till att inglasningen fungerar. Man bör då kunna uppnå en enhetlig 

och kostnadseffektiv lösning på problemet. 

 

Styrelsens yttrande: Styrelsen är väl medveten om problemen med balkonginglasningarna. Klagomål 

har kommit från många håll under flera års tid. Styrelsen har tagit initiativ till en besiktning av de 

befintliga installationerna och begärt in anbud på ett totalt byte av inglasningarna till en ny och 

modernare konstruktion. Efter utvärdering av anbuden i samråd med projektledaren på Riksbyggen, 

Johan Mörk, kommer styrelsen att ta ställning till om det finns ekonomiskt utrymme för att beställa 

dessa arbeten i år. Styrelsen föreslår att motionen med denna redovisning får anses besvarad. 

Årsstämman beslutade att anse motionen besvarad enligt styrelsens förslag. 

 

Övriga frågor 
Inglasning av balkongerna 

Efter utvärdering av inkomna anbud har styrelsen beslutat att anlita Glasmästeriet i Umeå AB för att 

installera ny inglasning av balkongerna. Det förberedande arbetet beräknas kunna påbörjas under juni. 

Närmare information kommer att sättas upp. 

 

Grovsopor 

Frågan om hanteringen av grovsopor verkar vara svår att lösa. Trots ideliga påminnelser och vädjanden 

kan styrelsen konstatera att det fortfarande är vanligt att föreningsmedlemmar använder våra sophus för 

avfall som inte hör hemma där, t ex husgeråd, elprylar, tekniska artiklar och skrymmande avfall. 

Självklart ska denna typ av skräp lämnas till återvinningscentral eller läggas i container när sådan finns, 

t ex i samband med vårstädning. Tänk på att föreningen drabbas av helt onödiga extrakostnader när 

grovsoporna hanteras felaktigt! 

 

_____________________ 

 

Glad Sommar! 

Styrelsen 
 

 

 


