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Fjärde kvartalet 2019

Styrelsen: 

Efter godkännande av stämman och ett efterföljande konstituerande styrelsemöte 
består styrelsen nu av,

Ordförande: Kajsa Gelin
Ledamot: Tommy Vatén  
Ledamot: Dieter Van De Walle 
Ledamot: Pontus Leander 
Suppleant: Lage Ahrenstedt 
Suppleant: Gunnar Gustavsson

Kort nytt:

Stort tack till Git som ordnat med den fina ljungen och julkransarna, jättefint!

Bänken och utemöblerna är inplockade inför vintern, de ställs ut igen till våren.



Färdigställt: 

Ny tvättmaskin installerad – Då maskinen som felanmäldes ej gick att laga så har det 
köpts in en ny, den installerades 191204.

Stora lokalen, tidigare Dogs and stuff – har nu fått nya hyresgäster, Angelo och Christer. 
De kommer bedriva terapi- och shiatsuverksamhet. Kontrakt är påskrivet för perioden 
08/01-2020 - 08/02-2021.

Pågående: 

Påminnelse, OVK och radonmätning – Kommer göras under januari 2020, separat info 
kommer. Om ni redan nu vet att ni kommer vara iväg under första delen av januari, 
kontakta styrelsen.

Städdag:

Söndag den 13:e oktober kl 10–13 var det städdag och vi vill tacka alla som kom och 
hjälptes åt. Ett särskilt tack till Chirster som fixat med grillen, den blev jättebra! 
I övrigt krattade vi bland annat löv, plockade skräp, oljade dörrarna och planterade 
lökar. Tack alla!

Stämman:

Tack alla som medverkade på stämman. I år var Nabo med oss för att svara på frågor 
kring ekonomin och även Johanna Kern från Jurideko för att tydligt svara på eventuella 
juridiska frågor, hon valdes även till ordförande under stämman. 

Lage Arhenstedt, Jonas Hesse och Lovisa Bälter Bjurgert avgick som informerat från 
styrelsen och den nya styrelsen valdes in enligt punkten “Styrelsen” ovan. 

Stämman röstade för styrelsens förslag på ändring av stadgan med 13 röster för och 1 
röst emot. Det krävs dock omröstning på nästa stämma med 3/4 majoritet för att 
ändringen ska bli giltig.

Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 15:e januari 2020. 
Frågor/ärenden som medlem önskar att styrelsen ska behandla under mötet bör vara 
inkomna senast ett par dagar före mötet via mail till styrelsen@kogaren1.se eller via 
föreningens brevlåda i trapphus 50.
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