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EN 25-ÅRSJUBILERANDE FÖRENING!
År 2006 är det 25 år sedan våra hus stod klara! Detta vill vi gärna uppmärksamma på 
något sätt och härmed vill vi öppna för alla förslag till hur vi kan fira Cellistens 25-
årsjubileum. Finns det några medlemmar som skulle vilja engagera sig i att ordna ett 
trevligt jubileumsfirande? Välkomna att lämna förslag till styrelsen, telefonledes eller i 
brevlådan på Cellov 77B, så snart som möjligt! 

PINGISRUM I TOMATEN
På förslag från några medlemmar, har styrelsen beslutat att iordningsställa 
föreningslokalen i Tomaten till ett pingisrum! Detta kommer att öppnas from vecka 8 
och den som vill boka tid i pingisrummet gör detta hos  Carina Gregefalk, Cellov 82, 

tel 40 08 73. En vuxen måste alltid vara ansvarig för att nyckeln ska kunna lånas. 
Den som vistas i rummet ska ta av sig ytterskor för att underlätta städningen av 
rummet. Regler för pingisrummet kommer att finnas anslagna i våra tvättstugor.

TVÄTTSTUGOR
För att underlätta för grannarna att boka tid i tvättstugorna, är det viktigt att var och 
en flyttar sin bokningsplopp till Parkering efter avslutad tvätt.

ÅRSSTÄMMAN



Årets föreningsstämma kommer att hållas den 25 april kl 1900 i kvarterslokalen 
Gurkan. Alla medlemmar hälsas härmed välkomna att delta! För att förbereda 
stämman vill styrelsen uppmana alla som har förslag inför framtiden att inkomma 
med motioner till årsstämman, senast 28 mars. Motioner lämnas i styrelsens 
brevlåda, Cellov 77B.
Vill du engagera dig i styrelsen eller känner någon du tycker skulle vara lämplig att 
vara med? Kontakta då       valberedningens sammankallande Ragnar Palm, Cellov 
14, tel 40 29 88.



PARKERINGEN
Styrelsen har under januari och februari kontaktat ägarna 
till de fordon som står uppställda på vår parkering, men 
som är avställda eller av andra skäl belagda med 
körförbud. Vi hoppas att ägarna nu kommer att flytta bort 
sina bilar, så att det blir lättare för oss alla att få plats att 
parkera de bilar vi faktiskt använder. I detta sammanhang 
vill vi också påminna alla som har GARAGE att alltid 
förvissa sig om att garaget lämnas låst, så att ingen 
obehörig kan komma in i garagelängan.

ÖVERLÅTELSER
3 rok, 83 m2, 250.000 kr
4 rok, 98,5 m2, 385.000 kr

STYRELSEMÖTEN
För styrelsen planerade möten under våren: 
21/2, 14/3 och 4/4.

Här når du oss:

Fastighetsskötare/Vicevärd:
Stig Pettersson, felanmälan och uthyrning av föreningslokalen Gurkan, tel 400 420, vardagar kl 8 – 12, torsdagar 
kl 18 – 19.
Hemsidan: www.cellisten.info

Styrelsen
Ordinarie ledamöter:
Anders Werner, ordf, Cellov 52K, tel 24 00 11 miljö, säkerhet, försäkringar, avtal
Åsa Ericson, v ordf, Cellov 73, tel 25 97 80 byggfrågor, integration, Cellobladet
Lotta Eriksson, sekr, Cellov 116, tel 40 15 93 inre fond, överlåtelser, integration
Solveig Englund, kassör, Cellov 52L, tel 40 09 11 fakturering, ekonomi, posthantering
Johan Hedlund, Cellov 13, tel 40 29 63 byggfrågor, ekonomianalys

Suppleanter:
Lars Dahlgren, Cellov 98, tel 40 11 12 hemsidan
Åsa Lidström, Cellov 78, tel 10 29 60 vice sekreterare, ekonomianalys

http://www.cellisten.info/

