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Kallelse till Utsiktens årsstämma 21 maj 2019
Härmed kallas alla medlemmar till Utsiktens årsstämma tisdag 21 maj kl 19. Lokal är som vanligt
Svindersviks föreningslokal med ingång bredvid Gula Huset på gården. Alla handlingar kommer att
finnas tillgängliga på vår hemsida www.utsikten1-35.se från 7 maj. Eller lägg en lapp i föreningens
brevlåda i port 3 om du vill ha dokumenten på papper. Efter stämman är alla bjudna på supé på
Grekiska Tavernan.

Trädgårdsdag 12 maj
Söndag 12 maj har du chansen att plantera blommor utanför din port. Trädgårdsgruppen bjuder som
vanligt in till en planteringsdag som avslutas med korvgrillning. Närmare information följer på
anslagstavlan i din port.

Henkan fyller 50 - jubileumsfest lördag 25 maj
Reservera lördag 25 maj för en makalös fest här på berget. Alla boende på Henkan, stora som små,
är välkomna. Se anslag i alla portar. En festkommitté jobbar nu hårt med de sista förberedelserna.
Alla tre föreningarna är medarrangörer och bidrar också ekonomiskt till festkassan. Men kommittén
behöver veta hur många som kommer – bland annat för att kunna beställa mat och dryck. Besök den
särskilda hemsidan www.henkan50ar.se och anmäl att du kommer med!

Nya nummer på garageplatserna
Numreringen av platserna i föreningens garage är ologisk och numret i garaget överensstämmer
dessutom inte med numret i HSBs register. Detta är mycket opraktiskt och skapar ibland förvirring.
Styrelsen har därför beslutat att numrera om alla platser. Alla som hyr en garageplats kommer att få
information om det nya numret och ingenting annat förändras i hyresavtalen.

Ny bostad såld
Vid ombildningen hade föreningen 273 lägenheter varav ett 70-tal kvarstod som hyresrätter. I dag har
vi 43 hyresrätter kvar men samtidigt har vi totalt 275 lägenheter! Det beror på att vi, med Thomas
Holms (arkitekt) hjälp, lät bygga om ett hantverkarrum i port 7 och ett förråd i port 5 till bostäder. Det
har blivit moderna en-rummare på 20 kvm som inte har varit svåra att sälja. Nyligen sålde föreningen
också en ledigbliven två-rummare i port 3. Pengarna används för amortering på vårt stora tomtlån.

Sprängningarna fortsätter
Tidigare sprängde reningsverket sina tunnlar i berget från fyra olika håll. Men nu spränger man bara
från två håll – dels tunneln under förskolan som går i riktning mot port 45 och dels tunneln under ICA i
riktning mot port 103 och sedan mot port 97. Det betyder att dessa tunnelsprängningar kommer att
pågå till omkring januari 2020.

Snåla med soporna i sopnedkastet
Vi har redan minskat sophämtningen från tre sopkärl per port och vecka till två. Det har fungerat
ganska bra och sparat mycket pengar. Nu undersöker vi om vissa portar klarar sig med hämtning av
bara ett sopkärl per vecka. I så fall kan föreningen spara ytterligare pengar. Men en förutsättning är
att alla hjälps åt att själva komprimera sina sopor. Kasta inga kartonger, tidningar, kläder eller flaskor i
sopnedkastet. Tidningar lämnas i särskild behållare på gatan. Kartonger, kläder, flaskor ska till
återvinningsstationen vid busstorget. Eller platta åtminstone till dina mjölk- och andra
pappförpackningar innan du kastar dem!
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