
Protokoll

Närvarande
Cecilia Bergwall
Nikolina Bucht 
Mats Holmberg 
Maria Nygren
Mats Wendelius 

Val av sekreterare
Nikolina Bucht väljs till mötets sekreterare.

Tvättstuga
Den 26-27 januari ska föreningens tvättstuga utökas med en tvättmaskin och en 
torktumlare. I samband med detta går det ej att nyttja maskinerna.
Två maskiner (tork + tvätt) har varit trasiga under en längre tid, vilket beror på 
förseningar av nya kretskort. Styrelsen har inte blivit informerad om detta och vi har 
därför varit i kontakt med TEKAB för bättre kommunikation vid framtida problem. 

Vattenläckage i yttertak Östgötagatan 34
Vårt försäkringsbolag ersätter inte skador vid utifrånkommande fukt, vi har därför 
kontaktat BSAB som just nu genomför fuktmätningar. Om dessa mätningar indikerar 
fukt så kommer vi åtgärda detta. 

Resultat
Prognosen för årets resultat pekar på ett överskott. Styrelsen har därför diskuterat 
hur vi ska förvalta detta överskott, antingen via amortering av våra lån eller en 
avgiftssänkning. Vi kommer att ta hjälp av Rådrum för ekonomisk rådgivning kring 
detta och bordlägger därför frågan till nästkommande möte. 

Bredband
Fastigheten kommer att bli utrustad med stadens höghastighetsnät (vilket är 
kostnadsfritt). Därefter kommer förhandlingar att hållas med de olika leverantörerna.  

Avgående ordförande 
Bostadsrättsföreningens ordförande, Mats Holmberg, ska tyvärr lämna oss på grund 
av flytt. Vi vill därför tacka Mats för det arbete han lagt ner på föreningen under dessa 
år!  
Mats Wendelius är utsedd som tillfällig ordförande fram tills årsstämman.  

  Sidan 1 av 2

Webbplats: http://hoken.weebly.com/index.html styrelsen.hoken1022@gmail.com
Fastighetsbeteckning: Höken 10-22  
Organisationsnr: 769607-6830                                    

http://hoken.weebly.com/index.html
http://hoken.weebly.com/index.html
mailto:styrelsen.hoken1022@gmail.com
mailto:styrelsen.hoken1022@gmail.com


Synpunkter och förslag
Lämnas till vår mejladress styrelsen.hoken1022@gmail.com

Brevlåda
Föreningen kommer att få en egen brevlåda, denna kommer att finnas i trapphuset 
på Östgötagatan. Var god lägg all post till föreningen i denna brevlåda.

Övrigt
Nästa styrelsemöte genomförs den 19/1
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