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Styrelse	  
Camilla	  Halén,	  ordförande	  
Paulina	  Borg,	  Kassör	  
Cecilia	  Holm,	  Sekreterare	  
Peter	  Estemar,	  Ledamot	  
Micke	  Johansson,	  Ledamot	  
Athanase	  Kessaris,	  Ledamot	  
Anna	  Tonnvik,	  Ledamot	  

Revisorer	  
Monica	  Hjelm	  
Torill	  Kvilten	  

Valberedning	  
Uffe	  Stegius	  
Christoffer	  Hasselrot	  

Följande	  personer	  har	  lämnat	  styrelsen	  under	  året:	  Torgny	  Wallström	  

Sittande	  styrelse	  fick	  fortsatt	  förtroende	  vid	  ordinarie	  stämman	  I	  maj.	  	  

Styrelsens	  arbete	  
Under	  2015	  har	  styrelsen	  haft	  3	  ordinarie	  styrelsemöten.	  Dessutom	  har	  styrelsen	  varit	  representerad	  I	  
arbetet	  som	  gjorts	  runt	  parkeringsfrågan.	  

Under	  året	  har	  två	  gräsklippare	  köpts	  in	  då	  de	  gamla	  inte	  längre	  gick	  att	  reparera.	  Vidare	  har	  blommor,	  
för	  att	  minska	  farten,	  ställts	  ut	  på	  Menuettvägen	  även	  detta	  år.	  

Bra	  respons	  fick	  vi	  på	  anmodan	  till	  de	  boende	  om	  att	  klippa/ansa	  sina	  häckar	  då	  de	  stuckit	  ut	  över	  
vägar/gångbanor.	  

Parkeringsgupp	  har	  satts	  in	  på	  bägges	  sidor	  om	  lekplatsen.	  

Arbetsdagar	  2015	  
Under	  2015	  genomfördes	  vårstädning	  i	  maj.	  På	  vårstädningen	  gjordes	  ett	  ordentligt	  ansiktslyft	  av	  båten	  
och	  sjöbodarna	  i	  lekparken.	  

Parkering	  
Då	  alla	  områden	  runt	  Mazurkan	  har	  stramat	  åt	  sina	  parkeringsregler	  under	  2015	  så	  togs	  beslut	  på	  
årsstämman	  om	  att	  sätta	  samman	  en	  parkeringsgrupp	  för	  utredning	  av	  våra	  regler	  kring	  parkering.	  



Två	  stormöten	  har	  hållits	  med	  dåligt	  deltagande	  från	  boende	  i	  samfälligheten,	  dessa	  möten	  har	  
mestadels	  blivit	  diskussionsmöten.	  
I	  oktober	  beslutade	  styrelsen	  att	  ta	  över	  frågan	  för	  vidare	  utredning.	  Delar	  av	  styrelsen,	  tillsammans	  
med	  Roberto	  Gonzalo,	  har	  sedan	  gått	  vidare	  med	  frågan	  och	  utarbetat	  ett	  förslag	  och	  väg	  framåt	  med	  
en	  start	  av	  QPark	  som	  övervakare	  av	  parkeringarna	  från	  den	  7/1	  2016.	  

Medlemsavgift	  
Årsstämman	  2015	  godtog	  Styrelsens	  förslag	  att	  utdebiteringen	  skulle	  utgöra:	  

Parhus	   	   580	  SEK/kvartal	  

Radhus	  	   1750	  SEK/kvartal	  

Övrigt	  
Vi	  har	  inte	  heller	  detta	  år	  lyckats	  få	  några	  suppleanter	  till	  styrelsen.	  	  

2016	  
Fortsatt	  arbete	  med	  och	  utvärdering	  av	  parkeringsregler	  kommer	  att	  ske.	  

Slutord	  
Vi	  i	  styrelsen	  vill	  gärna	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  som	  har	  engagerat	  sig	  i	  vårt	  område	  och	  hjälpt	  till	  vid	  
förfrågan	  samt	  ser	  fram	  mot	  att	  arbetet	  med	  parkeringsregler	  fortsätter	  under	  2016.	  
 
Styrelsen	  tackar	  för	  visat	  förtroende!	  


