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Årsmötet 25 maj 

Årsmötet (ordinarie föreningsstämma) ägde rum den 25 maj, tack till alla ni som deltog. 

Sammanlagt var 23 fastigheter representerade, varav 20 på plats och övriga via fullmakt. Vi 

hälsar Bo Lindén välkommen som ny styrelseledamot. I övrigt består styrelsen av samma 

personer som föregående år, Stefan Olin valdes till ordförande för ytterligare ett år.  

 

Årsmötet ställde sig bakom förslagen att ytbehandla taken samt byta belysning på sophus 

och garage. Belysningen kommer att bytas inom kort av företaget JTH Elservice som hade 

den bästa offerten. Ytbehandlingen kommer att utföras av Tectorius och preliminärt 

påbörjas arbetet i mitten av juli. Mer information kommer i och med att det kommer att 

beröra parkeringsplatser och fastigheter som angränsar till sophusen och garagen.  

Vill man själv anlita Tectorius för sin egen fastighet finns offertunderlag tillgängliga hos 

styrelsen. 

 

På årsmötet togs också ett inriktningsbeslut om att succesivt höja årsavgiften till 8 600 kr för 

att primärt kunna finansiera asfaltering inom området, på 10 års sikt.  

 

Förbättringar i utemiljön 

En trivsam utemiljö är viktigt för oss alla och om det finns önskemål om förbättringar ber vi 

er kontakta respektive gårdsförman och berätta om era förslag. Ni som är gårdsförmän ber 

vi sända in förslagen innan den 24 augusti då näst styrelsemöte planeras. Inkomna förslag 

kommer då att diskuteras i styrelsen.  Gårdsförmännen är: 

 

Gård 1: Jill Hellman 

Gård 2: Richard Schoug 

Gård 3: Mathias Frelin 

Gård 4: Joakim Fältman 

 

Nyinflyttade 

Vi hälsar följande nya personer välkomna till Bodika.  

Vera Olofsson/Johan Jönsson, Bodengatan 10 

Daniel Lindgren/Sandra Larsson, Haparandagatan 21 

 



 
 

 

 

 

 

 

Inloggning till Bodikas hemsida 

Inloggningen till vår hemsida kommer från 18 juni att ändras till !20Bodika20! 

 

Inbrott i området 

Följande meddelande kommer från Sven Magnander.  

 

Hej!  
 
Det är med tungt hjärta jag tvingas meddela er Bodikaner att ett inbrott skett inom vår 
samfällighet. Det drabbade mig, Sven Magnander, på mors dag ( sic ), 31/5 på fm. Jag gav 
mig hemifrån c:a 09.40 och att någon-ra hade brutit sig in konstaterades strax för kl 13.  
 
Med kraftiga brytverktyg hade altandörren bänts upp med tydliga skador på dörr och karm.  
I huset hade så gott som alla skåp och lådor tömts till en otrolig röra, vissa med brytskador.  
Jag har ännu ej kunnat skapa klar bild av vad som stulits mer än kontanta medel i olika 
valutor ( inför planerade men pga coronaepidemin ställts in därför valutor + en större summa 
svenska pengar ).  
 
Jag vill bara att ni alla görs medvetna om att brottslingar kan hemsöka även VÅRA hus och 
hem. Polis och försäkringsbolag inkopplade, men personliga kränkningen och all oreda kan 
ingen ersätta.  
 
Var observanta!  
 

Sven 

 

  

 

 

Till sist önskar vi er en Glad Midsommar! 

Styrelsen 


