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HUGGARBLADET NR 1 / 2020   
   

Årsstämman 2020 
Årets stämma hölls 14 maj, kl 19.00 i Hagaskolans matsal. Inte minst corona-pandemin medförde att 

närvaron vid stämman var blygsam och endast ett femtontal föreningsmedlemmar hade slutit upp. 

Traditionella årsstämmofrågor behandlades, bl a val av funktionärer i föreningen. 

 

Efter valet 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 Mia Mörk 11A 070-607 80 42 mjonsson.ume@gmail.com  

Repr HSB Ulf Figaro  070-350 73 67 ulffigaro60@gmail.com  

Suppleant Jens Bertilsson 11 A 073-832 68 38 jens92b@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 

Jonas Danielsson, 7 B, revisor  

Lars Böhlin, 11 B, revisorsuppleant 

 

Valberedning 

Lovisa Häggqvist, 11C 

 

Fritidskommitté 

Inger Berg, 7 A, sammankallande  

Reija Danielsson, 7 B 

Lisa Lundström, 11 A 

 

Övriga frågor 

 
Takbyten 

Problem  med inläckande vatten har uppmärksammats på vinden vid 7 A.  Efter företagen inspektion av 

samtliga tak har konstaterats att dessa måste bytas ut omgående. Bytet av tak har beställts och arbetena 

kommer att inledas under hösten. 

 

Vindslägenheter 

Under punkt 24 på årsstämman lämnade projektledare  på Riksbyggen, Johan Mörk och Göran 

Carlsson information om förslag från styrelsen om byggande av 8 st vindslägenheter.   

 

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bygga åtta stycken vindslägenheter. Arbetena 

inleds under hösten.                                                                                         
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Motioner  

Tränings- och motionsrum 

Jonas Nordin, 9 C önskar att möjligheten till omvandling av mangelrummet i hus 9 till en enklare                                                        

träningslokal utreds.  Stämman fick i uppdrag att utreda motionärens förslag och ta ställning till om och 

när det finns utrymme för att förverkliga förslaget. 

 

Barnvagnsparkering 

Tove Näsman framför problem med nuvarande barnvagnsförvaring när det gäller utrymme, skydd mot 

väder och vind etc. Ett alternativ som föreslås är att förse befintliga cykelparkeringar med väggar och 

tak. Frågan har tidigare behandlats på stämmor då styrelsen fick i uppdrag att utreda och fatta beslut i 

frågan.  P g a kostnaderna föreslår styrelsen  att motionen avslås. Detta blev också stämmans beslut. 

 

Vårstädning 12 maj 

I vanlig ordning genomfördes uppsnyggning och skötsel av föreningens trädgårdsytor. Vidare gjordes 

utrensning i källar- och vindsförråd varvid den inhyrda containern kom väl till pass. P g a corona-läget 

hade Fritidskommittén denna gång ordnat en enklare förtäring utomhus för de städande 

föreningsmedlemmarna. 

 

 

 

_____________________ 

Ha en bra sommar!  

Styrelsen 
 

 

 


