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Årsstämman 2005  
Föreningens stämma hålls 19 maj klockan 18.30. Liksom de två senaste 
åren äger mötet rum i Färginstitutets lokaler. Efter stämman inbjuds alla till 
lätt supé. 
 
Vi vill här erinra om att ärende från medlem enligt våra stadgar skriftligen 
ska ha inkommit till styrelsen senast 7 april för att kunna tas med i kallelsen 
till stämman.  
 
Den formella kallelsen med stämmohandlingar m.m. distribueras i början av 
maj. 

Gården 
Som alla sett har visst arbete på gården påbörjats, nämligen ansning av 
buskar, vilket måste göras tidigt på våren för att nå bästa resultat.  
 
Styrelsen har tagit in två offerter med utgångspunkt i stämmans beslut 
2004. Båda dessa inbegrep sålunda ny plattläggning m.m. Båda offerterna 
slutade på avsevärt större belopp än väntat. Styrelsen har därför måst 
konstaterat att föreningen inte i ett slag kan genomföra en sådan 
upprustning, speciellt inte mot bakgrund av andra relativt omfattande 
underhållsarbeten som ligger framför oss och som måste genomföras.  
 
Istället planerar styrelsen att låta se över och utveckla vårt växtbestånd på 
inre gården från år till år inom ramen för ett underhållsavtal. Redan i år 
planeras att snygga till nuvarande plattor (som sålunda får ligga kvar), att 
låta bygga en pergola och att införskaffa en ny sittgrupp. (Styrelsen anser i 
och med detta att vi informerat i ärendet i enlighet med 
protokollsanteckning från 2004 års stämma.)  

Uthyrning av garageplatser 
Flera medlemmar i föreningen hyr ut sina garageplatser i andra hand. Då 
detta pågått under längre tid och uthyrningar tillkommit under olika 
förutsättningar har styrelsen inte en tillräckligt god bild av rådande 
förhållanden, vem det är som hyr garageplatsen och vilka villkor som 
gäller.  
 
Om du hyr ut din garageplats vill styrelsen därför att du meddelar till vem 
du hyr ut platsen genom att fylla i bifogade blankett. Lägg blanketten i 
föreningens brevlåda innanför 26:an ytterport helst före 1 april. Bifoga 



gärna kopia av hyreskontraktet. Har du frågor så vänd dig till Olle 
Höstbeck, 650 04 40. 

Garageplatser lediga 
Just nu söker vi hyresgäster till 5 av föreningens garageplatser, två små och 
tre lite större. Känner du någon som har intresse av att hyra garageplats hos 
oss så kontakta Olle Höstbeck. 

Miljöbil 
Renhållningsförvaltningens "Mobila Miljöstation" tar kostnadsfritt emot 
farligt avfall och elavfall. Den kommer till Igeldammsgatan 1 den 13 april, 
17 augusti och 19 oktober mellan 19-19.45. Du kan då passa på att slänga 
 

• Färg-, lack- och limrester 

• Lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, fotogen, 
t-sprit och aceton 

• Diverse oljor, t.ex. spillolja, smörjolja och motorolja 

• Fotokemikalier, t.ex. framkallare och fix 

• Bekämpningsmedel, t.ex. insektsspray 

• Diverse kemikalier, t.ex. starka rengöringsmedel, polish, blekmedel, 
silverputs och batterisyra 

• Kvicksilverhaltigt material, t.ex. äldre febertermometrar 

• Bilbatterier och småbatterier 

• Lysrör, glödlampor och lågenergilampor 

• Småelektonik (upp till en dammsugares storlek), t.ex. klockor, 
leksaker, mobiltelefoner, datorer, hushållsassistenter, hårtorkar och 
liknande elektriska apparater.  

Uppsnyggning i snickarboden  
Om ungefär tre veckor avser styrelsen att röja ut allt kvarlämnat material. 
Om någon vill ta till vara material som lämnats kvar så måste det sålunda 
ske snarast. Den eller de som lämnat miljöfarligt avfall såsom gammal färg 
m.m. ombeds att omhänderta bortforslingen av detta. 

Ordningsregler 
Med detta nummer av Isbrytarläget bifogas uppdaterade ordningsregler för 
föreningen. De ersätter därmed tidigare ordningsregler från 1999.   
 
 


