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Medlemsblad, juni 2012

Hej! Medlemsblad angående utemiljö, 
sommarfest, efterlysning, ekonomi, 

styrelsekonstitution, samt sopsortering. 

 

Utemiljö 
En arbetsgrupp för utemiljö har bildats och 

har under veckan gått runt i området för att 

se över vilka behov som finns för att hålla 
rabatter och dylikt i gott skick. Vill Du vara 
med? Kontakta utemiljo@rokepipan.se. 
 
Sommarfest den 18 augusti 
Eftersom förra årets sommarfest blev så 
lyckad kör vi en likadan i år, men med 
kräfttema. Vi sätter 
upp ett tält på 
samma plats, stora 

grusplanen nere vid 
Lyftvägen 3-27, 
och fixar fram stora 
grillar för dem som 
inte äter kräftor, 

Föreningen bjuder på läsk, kaffe, kakor och 
tallrikar/bestick/glas och självklart även 

grillkolen.  

Du tar själv med dig kräftor alt. det du ska 
grilla samt övrig dryck.  

Vi siktar på att äta 18.00 så kom och börja 
grilla i god tid beroende på vad du ska grilla. 

Vi tänder grillen vid 17-tiden. Behöver du 
grilla längre än så? Mejla så sätter vi igång 

en eller flera grillar ännu tidigare. 

 

Sophantering, återigen 
Tyvärr slängs det fortfarande saker i fel 
soptunna. I restavfallstunnorna skall endast 

restavfall slängas och i soptunnan för 
kartong skall endast kartonger och eventuell 

pappkasse slängas, för att ta några exempel. 
Föreningen drabbas av straffavgifter, vilket 

tyvärr i långa loppet leder till att vi tvingas 
höja avgifterna. 

Läs gärna på skyltarna om du är osäker! 
 

Efterlysning häcksax 

En sladdlös häcksax av märket 
Bosch har varit borta under 
minst två månaders tid. 
Föreningen har två stycken 
sådana men bara en finns 
i förrådet. Om du vet var den är, 
skicka ett mejl till Johan på 
johan@rokepipan.se. 
 
Ekonomiarbetet fortgår 

Arbete med den långsiktiga ekonomiska 
planen fortsätter. Tidigare i veckan var 
medlemmar ur styrelsen i Malmö för att 
träffa banker gällande föreningens ekonomi 
och hur vi kan stärka föreningen ytterligare. 

När det gäller kapitaltillskott så kommer det 
inom kort information om det i ett separat 

nyhetsbrev. 

 
Styrelsen 

Vid årsmötet valdes två nya 
styrelsemedlemmar in samtidigt som Sven, 

Robert och Anita avgick. Vi hälsar Fredrik 
Söderberg och Fredrik Green välkomna! 

Styrelsen har vid sitt första möte 

konstituerats enligt följande: 
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Ordförande 

Lars Jensen, lars@rokepipan.se 

Lyftvägen 19 

 

Vice ordförande  

Johan Nordström, johan@rokepipan.se 

Lyftvägen 26 

 

Kassör  

Fredrik Klason, fredrik@rokepipan.se 
Mäldvägen 31 

 

Sekreterare  

Leif Wilhelmsson, leif@rokepipan.se 

Lyftvägen 5 

 

Ledamot 

Fredrik Green, fredrik.g@rokepipan.se 

Lyftvägen 28 

 

Ledamot 

Fredrik Söderberg, fredrik.s@rokepipan.se 

Lyftvägen 30 

 

Suppleant 

Anita Berglund, anita@rokepipan.se 

Mäldvägen 7 

 

Suppleant 

Georgeta Anton, georgeta@rokepipan.se 
Lyftvägen 31 

 

Glad sommar önskar styrelsen! 
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