Styrelsen informerar, mars 2019.
Jubileumsfest Henkan 50 år
Reservera lördagen den 25 maj från kl. 12:00 för en makalös fest här på berget. Alla
boende på Henkan, stora som små, är välkomna. Festkommittén efterlyser
fotografier och personliga minnen från området. Vänligen kontakta Gert Ekström
(gert.ekstrom@gmail.com). Det behövs även personer som kan hjälpa till med att
rigga och röja festområdet samt bistå med assistans under festen. Vänligen hör av
dig till Jan Huggare (jan.huggare@ki.se). Mer information med hålltider för olika
programinslag kommer du inom kort att kunna läsa på vår webbsida.

Gårds- och planteringsdag med fika
Vårplanteringsdagen kommer i år att ske lördagen den 4 maj, kl. 10:00. Under dagen
kommer vi att plantera nya buskar och blommor för att göra gården redo för sommar.
Har du synpunkter eller är du intresserad av att välja blommor, örter och
växter? Vänligen meddela Charles på 070-282-7423 innan 2019-03-29 för att delta i
planeringsmötet.

Motioner
Motioner till årsstämman den 21/5 ska vara styrelsen tillhanda senast 31/3.

Radonmätningen
Genomförd radonmätning har skett i ett urval av lägenheter, samtliga resultat visar
långt under gränsvärdet om 200 Bq/m3.

Bomötet 19/3
På senaste bomötet fick vi information från SVOA om de pågående
utbyggnationerna av Henriksdals reningsverk. Missade du mötet finns information på
SVOAs hemsida.
Charles presenterade vinsterna med avfallssortering, det finns stora ekonomiska-,
energi- och miljöbesparingar att göra. Hur du som boende agerar gör skillnad!
Vänligen sortera och släng förpackningar, papper och matavfall i rätt kärl. Se anslag
i porten eller på hemsidan om du känner dig osäker.
På den efterföljande extrastämman fattade mötet beslut om att ge styrelsen i
uppdrag:
- Att utvärdera och utreda möjlighet till fler uteplatser för lägenheter i bottenplan.
- Att ta fram förslag om försäljning av råyta för omvandling till bostadsrätter på
bottenplan i port 69.
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