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Extrastämman och ny styrelse
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, fysiskt närvarande, de som röstande via ombud eller de
som poströstade. Och vi klarade med lite marginal femtiopersonersgränsen där vi stod och
småfrös under portalen vid tvättstugan. Vi vill rikta ett särskilt tack till valberedningen som slitit
hårt. Vid stämman röstades tre nya ledamöter in i styrelsen. Den nya styrelsen består av:
Dag Lundén, ordförande
Henrik Segerpalm, vice ordförande, Bygg och fastighet
Magnus Jung, kassör, Drift, parkering och uthyrning
Marie Östh, sekreterare
Emma Berggren, Trädgård och skötsel
Fredrik Burman, Bygg och fastighet
Andreas Dahlbom, Drift, parkering och uthyrning
Robin Divander, Trädgård och skötsel
Karl Hallberg, Bygg och fastighet
Hanna Pütsep, Drift, parkering och uthyrning
Elarbeten i Centrumhuset
Förra året genomfördes en elbesiktning som visade på behov av modernisering av föreningens
fastighetsgemensamma elinstallationer. Arbetet med att uppgradera elinstallationerna
påbörjades under hösten 2019. På styrelsens uppdrag har nu Anderssons elektriska AB anlitats
för att uppgradera flera av Centrumhusets elcentraler och huvudledningar.
Byte av avloppstam
Äntligen kan arbetet med att byta ut den liggande samlingsledningen i hus 9
(Skönstaholmsvägen 2-14) återupptas. Arbetet kommer att påbörjas inom 4 veckor och
beräknas kräva två till tre veckor för att bli klart. Storholmen kommer närmare informera
boende i hus 9.
Uppdaterade riktlinjer
Skönstaholm är unikt och mycket välbevarat vilket höjer det ekonomiska värdet på våra
bostäder. För ett par år sedan tog styrelsen fram ”Riktlinjer för förändring av bostadens in- och
utsida”. Riktlinjerna utgår på föreningens stadgar och övriga styrdokument och är i stor
utsträckning baserade på de svar som styrelsen lämnat på medlemmarnas renoverings- och
ombyggnadsansökningar. Syftet med riktlinjerna är att underlätta planering av ditt projekt och
informera om vad som är tillåtet såväl utanför din bostad som inne i den. Riktlinjerna har nu
uppdaterats bland annat vad gäller större ombyggnation i källare, förändring av bärande
konstruktion och installation av kamin. Läs riktlinjerna innan du ger dig i kast med ditt projekt.
Riktlinjerna hittar du på hemsidan under ”Riktlinjer”: http://www.skonstaholm.se/riktlinjer/
Ny bok med anknytning till Skönstaholm – beställ genom styrelsen!
För 55 år sedan inträffade ett mord i Skönstaholm. Den mycket tragiska händelsen påverkade
området och fick stor uppmärksamhet, inte minst på grund av den omfattande polisutredningen.
Historikern, författaren och akademiledamoten Peter Englund kommer i sommar ut med
boken ”Söndagsvägen – Berättelsen om ett mord”. Läs Peter Englunds text om bokprojektet:
https://peterenglundsnyawebb.wordpress.com/mina-bocker/sondagsvagen/
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Som boende i Skönstaholm får du genom styrelsen köpa boken till ett reducerat pris. Boken
kostar 175 kronor och levereras till din postlåda. Beställningen är bindande och endast
förskottsbetalning accepteras. Klicka på länken och fyll i beställningsformuläret:
https://forms.gle/ZWzRV8oyrBgtU8eq7
Senast den 1 juni måste vi ha din beställning och betalning.
_____________________________________________________________
Om du inte har möjlighet att göra din bokbeställning via internet
Fyll i dina uppgifter och lägg blanketten i postlådan på Skönstaholmsvägen 12.
Namn:_______________________________________________________________________________________________________
Adress:______________________________________________________________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________________________________________________________________
Antal exemplar som jag vill beställa:_____________________________________________________________________
Styrelsen kontaktar dig för din förskottsbetalning. Senast den 1 juni måste vi ha din beställning
och betalning.
/Styrelsen
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