Stämman
Årets föreningsstämma ägde rum genom poströstning den 15 juni.
Styrelsen består av samma personer efter stämman som före - inga förändringar har skett där. En förändring
som däremot kommer äga rum under hösten är att solariet i källaren på södra gården kommer att plockas bort
till följd av stämmans bifall till motion nr 1.
Protokollet från stämman kommer inom tre veckor att finnas tillgängligt på Mitt HSB under HSB Dokument
(www.hsb.se) samt på hemsidan. Om du önskar en papperskopia av protokollet kan du kontakta föreningens
förvaltare Kjell för att få en utskrift av det.
Styrelsen kommer ha uppehåll i styrelsemöten under juli. Nästa möte äger rum 26 augusti. Kom ihåg att lämna
in eventuella skrivelser eller ansökningar för att bygga/renovera i god tid innan det!

Semester
Vår förvaltare Kjell kommer att ha semester vecka 29-32. Under denna tid kan ni trots det få kontakt med
andra förvaltare via epost 07forvaltare@hsb.se eller HSB växelnummer 010-3032700.

ILOQ – nya lås och nycklar
I båda källarna finns inom kort en uppdateringsenhet från ILOQ. Denna ser ut som en liten tagg-läsare
liknande de som sitter på utsidan av dörrarna in till källarna. Enheten används för att programmera på nya
behörigheter på era nycklar.
T ex: Om du ska hyra en plats på husvagnsparkeringen kommer din nyckel få ”behörighet” till grinden in till
husvagnsparkeringen. Men för att nyckeln ska fungera i grinden måste du allra först gå förbi den här enheten
och hålla din nyckel mot den tills lampan lyser grönt. Därefter fungerar nyckeln i den nya
cylindern/grinden/dörren. Har du problem att komma in i vissa dörrar kan du prova att gå förbi den här
enheten och uppdatera din nyckel i den.
Som ni säkert märkt behöver man ibland sticka in sin ILOQ-nyckel i låset och sedan dra ut den hela vägen ut
innan nyckeln fungerar att vrida om. Detta beror på att tekniken inuti nyckeln och cylindern behöver laddas
upp ibland.
Har du missat att beställa lås till din dörr men gärna vill ha det? Isåfall finns det fortfarande en möjlighet att
göra det genom att ringa till Annie på telefon 0730707960.

Underhållsarbeten
Underhållsarbete kommer äga rum i cykelrummen måndagen den 21 juni. Det kan hända att cyklar osv har
flyttats på under tiden arbetet ägt rum.

Konsert
Som du säkert sett kommer det vara en konsert på Ängen den 2 juli kl 19.00, se separat utskick från
fritidsgruppen. Detta ser vi verkligen fram emot!

