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Välbesökt årsmöte  
Årsmötet ägde rum den 16 mars. Protokoll från 
mötet sätts upp på anslagstavlorna och läggs ut på 
webbplatsen när de justerats.  Det beslutades på 
årsmötet att medlemsavgiften för 2013 ska höjas till 
3100:- och avgiften ska vara betald senast den sista 

april.  Inbetalningskort bifogas detta utskick.   
 
Förra året sänktes medlemsavgiften med 500 
kronor.  Med årets höjning på 600 kronor blir 
höjningen för medlemsavgiften på två år därför 
endast 100:-. 
 
Det beslutades också redan nu att medlemsavgiften 
för 2014 blir 2500:- och att den ska betalas senast 
sista januari 2014.  Årsmötet 2014 kan dock besluta 
om extra utdebitering om denna medlemsavgift av 
någon anledning skulle behöva höjas för att klara 
kostnaderna för 2014. 
 
Avgående i styrelsen var Christine Nordström som 
ersätts med Per Adebratt, tomt 15/16 och Camilla 
Sjöstedt som ersätts med Ulrika Mannerblad, tomt 
116. Margareta Weinesjö blev omvald till kassör. 
Hela styrelsesammansättningen med förtroende-
valda framgår av anslagstavlorna samt på 
webbplatsen.  

Arbetsdagar 2013 

Följande arbetsdagar gäller för år 2013: 

 20 april 

 15 juni 

 14 september. 
 
Glöm inte att anteckna dig på medlemslistan och 
inte bara arbetslistan på anslagstavlan! Annars 
kan du bli debiterad för icke närvaro på arbets-
dagen.    

Om du har ändrat e-postadress 
Om du har ändrat e-postadress , meddela oss detta!  
Då får du snabbare information om vi behöver 
kontakta dig och vi kan göra enstaka utskick via 
mail.   Det är för din egen skull. 

Dags att läsa av elförbrukningen 
Med utskicket för årsavgiften finner du en lapp för 
att avläsa elen.  Den ska läggas i styrelsens gråa låda 
till den 1 maj.  Det är viktigt att den kommer in i tid 
så att Lars Ögren sedan kan göra slutavräkningen 
för elen under maj.  Det går inte att få ihop total-
förbrukningen om inte samtliga medlemmar har 
lämnat in sina uppgifter.  
 
Vi accepterar inga förseningar om uppgifterna inte 
kommer in i tid.  Då kommer du att skönstaxeras 
för förbrukad el och det kan bli kostsamt för dig. Vi 
ber dig därför att respektera inlämningstiden.  Det 
är för att den som är elavräkningsansvarig ska få en 
rimlig arbetsbelastning och slippa ägna tid åt att 
påminna medlemmarna att lämna in underlaget.   

Rabatt på snigelprodukter 

Vi har fått ett erbjudande från Kristoffer Gustafsson 
som bor i Göteborg och driver webbutiken 
snigelshopen.se. Ambitionen är att samla det största 
sortimentet av produkter mot mördarsniglar så att 
varje person själv kan välja de produkter som 
passar honom/henne bäst. Vi får 10% rabatt på alla 
produkter genom att i kassan ange koden "ullna".  
Länk finns på www.ullna.com. 

Bilagor i detta utskick 

 Inbetalningskort för årsavgiften 

 Elavläsningsblankett. 
 

 
 
Väl mött i trädgården igen! 
 


