
  Sidan 1 av 2 
 

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

Styrelsemötesprotokoll   2010-03-07 

Närvarande: 
Cecilia Bergwall 
Nikolina Bucht 
Cecilia Michanek 
Maria Nygren 
Mats Wendelius 
 
 
Hej alla medlemmar 
Som ni vet har vår förre ordförande Mats Holmberg flyttat och ersatts av Mats Wendelius 
fram till föreningsstämman i maj. Cecilia Michanek, suppleant, tar platsen som den fjärde 
ledamoten tills vidare.  
 
§ 1.  Avgifter 
Vid försäljning av lägenheter kommer säljaren i fortsättningen debiteras en överlåtelseavgift 
på 2.5 % av prisbasbeloppet.  
Föreningen kommer även ta ut 1 % av prisbasbeloppet för den som behöver pantsätta sin 
bostad.  
Avgifterna kommer att täcka administrativa utgifter.  
 
§ 2. Tvättstugan 
Trumman i vår gamla tumlare är trasig och den gamla tvättmaskinen går sönder gång på gång. 
Styrelsen tog beslutet att köpa ytterligare en ny tumlare och en maskin, eftersom det blir 
dyrare med ständiga reparationer.   
 
§ 3. Vid omfattande renovering 
Ska du göra  stora renoveringar i lägenheten, exempelvis riva en vägg eller annat som kan få 
konsekvenser för huset eller andra medlemmar, måste du först anlita en konstruktör och sedan 
lämna in utlåtandet till styrelsen. I annat fall kommer styrelsen anlita en konstruktör i 
efterhand och medlemmen får stå för kostnaden.   
 
§ 4. Städdag 
Den 24 april klockan 10.00 städar vi gården, vårpysslar i rabatterna och fäller upp 
utemöblerna. En container finns på plats för den som vill bli av med gammalt bråte. (Dock 
inte elmaterial) Efteråt belönas vi med grillad korv. (ELLER DET KANSKE VI INTE ALLS 
GÖR?  )  
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§ 5.  Föreningsstämma 
Den 4 maj klockan 18.00 har vi föreningsstämma (ADRESS NIKOLINA) 
Motioner lämnas i brevlådan vid ytterdörren på Östgötagatan. Eftersom medlemmarna ska ha 
dagordningen i sin hand senast två veckor innan stämman, ser vi att ni lämnar in motionen  
senast 15 april. (JAG HÖGG BARA ETT LÄMPLIGT DATUM, FUNKAR DET?) Glöm inte 
underteckna med ditt namn.   
Efter stämman bjuder föreningen på buffé och dryck. 
 
  
Vid protokollet: 
 
Cecilia Michanek 
 
Justerat av: 
 
 
 
 
 


