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Årsmötet 

Årsmötet (ordinarie föreningsstämma) äger rum den 10 april kl. 19.00 i 

Träffpunktens lokaler på Rosengården, samma som förra året. Kallelse kommer 

att skickas ut senare i vanlig ordning.  

 

Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 

februari.  

 

Följande regler gäller för fullmaktsinnehav: 

Endast en fullmakt per person att företräda annan medlem (även en icke 

medlem kan, enligt stadgarna, representera en medlem).  

Äger två personer fastigheten tillsammans måste den som bevistar årsmötet ha 

fullmakt från den andre ägaren om denne inte deltar på mötet. Ifall båda 

ägarna deltar men är oense om beslutet faller medlemsrösten.  

Kontroll sker mot röstlängden på årsmötet. 

Anmäl gärna intresse att delta i styrelsearbetet till valberedningen. Alla goda 

krafter behövs! 

Håkan Mei (hakan.mei@me.com),  

Bo Arne Brink (a-s.brink@telia.com)  

Jan Sennebo (j.sennebo@outlook.com) 

Vintervädret 

Hittills har vi inte drabbats av något större snöfall, men det kan inträffa när som 

helst och därför ännu en påminnelse om den obligatoriska snöskottningen på 

gångvägarna, framför garagen, sophusen och på p-platserna. Föreningen är 

skadeståndsskyldig om någon halkar och skadar sig.  

 

Bodikas hemsida 

Bodikas hemsida är uppgraderad med ny layout, bilder och information, 

http://www.bodika.se/ 
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Brister i TV-distributionen 

För att rätta till bristerna i TV-distributionen via fibernätet har Öresundskraft 

gjort ytterligare en uppgradering. Därefter ska det varit stabilt utan ytterligare 

fel. Meddela styrelsen om problemet uppstår igen så kan frågan drivas mot 

Öresundskraft. Felanmäl alltid till din tjänsteleverantör.  

Elförsörjning 

Det problem som föreningen haft med elen har fått sin förklaring. Den dåliga 

kabeln är lokaliserad och det tyder på någon form av åverkan på kabelns 

ytterhölje. Inge kortslutning har skett och vi rekommenderas att för närvarande 

inte vidta några åtgärder. Kostnaden för felsökningen uppgår till knappt 6 000 

kr.  

Önskemål och förbättringar i utomhusmiljön 

Respektive gårdsförman har fått i uppdrag att samla in synpunkter och 

önskemål för att förbättra vår utomhusmiljö. Vänd er alltså till dem med era 

förslag. Styrelsen kommer sedan att sammanställa dem.  

Gård 1: Jill Hellman 

Gård 2: Richard Schoug 

Gård 3: Fredrik Persson 

Gård 4: Morgan Mårtensson 

Nya i föreningen hälsas välkomna 

Vi vill också passa på att hälsa Johan Jönsson och Vera Olofsson hjärtligt 

välkomna till Bodika! De flyttade in under vintern på Bodengatan 10. 

 

 


