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Nyhetsbrev Nr 21

He� all� grannar!
Här kommer lite information inför våren.

Årsmöte
Det är snart dags för årsmöte i föreningen. Planen är att den ska hållas vecka 22 eller 23.
Plats och tid meddelas senare. SBC är sena med vår årsredovisning och har haft stora
problem med covid under våren.
Eventuella motioner till årsmötet ska lämnas i föreningens brevlåda i port 32 eller 34
senast den 1 maj så att styrelsen kan behandla den innan kallelsen till årsmötet.

Var med och bidra!
Är du intresserad av att hjälpa till i föreningen? Vi vill gärna ha fler medlemmar som
engagerar sig i arbetet.
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Vi söker särskilt efter:
- Två personer som kan bilda valberedning.
- Ledamöter till styrelsen gärna med kompetens inom byggnad & teknik men viktigast är
engagemang.
Nuvarande styrelse består av fyra ledamöter och två suppleanter. Valberedning saknas.
Tre ledamöter samt två suppleanter är tillgängliga för omval.
Vill du veta mer kan du gärna kontakta någon av nuvarande ledamöter eller suppleanter i
styrelsen.

Nuvarande styrelse:
Ledamöter
Stefan Berg 34:an
Joakim Danzer 32:an
Ulf Jakobsson 34:an
Hans Wilhelmsson 34:an

Suppleanter
Håkan Persson 32:an
Lisa Södergren 34:an

Styrelsen har  ca 11 stycken möten per år vilket kan ske fysiskt eller digitalt. Ersättning har
i år utgått med 900 kr per befattning.
Val av styrelse, suppleanter och valberedning sker på årsmötet.

Användning av laddboxar
Platserna och system för el. laddning av bilar är nu klara att tas i drift.
Förbrukning och fast månadsavgift kommer att debiteras av Cacharge som installerat
systemet.
Det krävs ett avtal mellan användaren och CaCharge som debiterar användaren via en
faktura som skickas i en PDF fil på mail.
Kostnaden är en fast avgift på 89 kr/månad samt en rörlig kostnad på 150 öre/kWh.
Den rörliga kostnaden är föreningens kostnad under 2022 dvs självkostnad. Denna
kostnad ändras årligen.
Föreningen krediteras den rörliga kostnaden.
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Utöver denna kostnad tillkommer en höjd avgift för parkeringsplats om 200 kr/månad.
Kostnaden motsvarar avskrivning och ränta på investeringen samt kostnaden för
momsredovisningen av elkostnader som föreningen bett vår förvaltare SBC att göra.
Om ni vill börja att ladda er bil kontakta någon av Stefan Berg, Joakim Danzer eller Hans
Wilhelmsson så kan vi tillsammans hjälpa till med att starta upp.

Blomkrukor vid entréerna
Ett stort tack till Salme och Heikki Junttila som kommer att sköta om våra blomkrukor vid
entréerna till 32:an och 34:an.

Odlingslotter
Det finns lediga odlingslotter. De som önskar fler odlingslotter kan anmäla sitt intresse till
Ulf Jakobsson.

Borttagning av grus från p-platser
Liksom tidigare år tar vi själva bort allt grus från parkeringsplatserna och lägger det på
gruset vid odlingslotterna. Skottkärra finns i trädgårdsboden.

Trädgårdsdag
Vi har fått flera nya medlemmar under det sista året. Det finns ett mindre antal arbeten som
vi tillsammans kan utföra i våra gemensamma utrymmen.
Kaffe med korv kommer att bjudas på.
Tid söndag den 24 april från klockan 10.00 till 13.00. Vi ses vid odlingslotterna.

Glad Påsk önskar

Styrelse�
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