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Tack alla som bidrog till ett bra årsmöte! Styrelsen har nu fördelat uppdrag och 

roller. Så här ser det ut för år 2022: 

• Ordförande: Anneli Gustafsson, lott nr 11. 

• Vice ordförande: Kerstin Nordefors, lott nr 51. 

• Kassör: Bengt Perman, lott nr 45. 

• Ledamöter: Bosse Petterson, lott nr 8 och Valfrid Våfflan Grape, lott nr 16. 

• Suppleanter: Mats Johansson, lott nr 24 och Pelle Gustavsson, lott nr 50. 

• Revisorer: Lena Eriksson, lott nr 33 och Antti Partiainen, lott 46. 

• Revisorssuppleant: Stig Pettersson, lott nr 26. 

• Valberedning: Pernilla Holm, lott 23 och Margaretha Nordenborg, lott 54. 

Uppdragen fördelades så här 2022: 

• Studieansvarig: Kerstin Nordefors. Vill du bidra - kontakta gärna Kerstin! 

• Miljöansvarig: Kerstin Nordefors leder Miljögruppen, Vill du bidra 

kontakta gärna Kerstin! Kompost:  Mats Johansson och Pelle Gustavsson.  

• Informationsansvarig: Anneli Gustafsson. Anneli får hjälp av bland annat 

Eva Bergstrand och Camilla Lejon med att korrekturläsa information och 

med att lägga upp innehåll på hemsidan och på anslagstavlan. Vill du bidra 

o hjälpa till med det - kontakta gärna Anneli! 

Driftansvariga:  

• Ansvarig för fastigheter: Bengt Perman och Bosse Pettersson. 

• Ansvarig för maskiner: Valfrid Våfflan Grape. 

• Ansvarig för vatten mm: Mats Johansson och Bosse Pettersson. 

• Uthyrning föreningshuset: Kerstin Nordefors. 

Driftsfrågor: Fastigheter, maskiner och vatten och plantering får hjälp av flera 

medlemmar med olika uppdrag. Däribland Åke, Antti, Rainer, Magnus m fl. Fler 

behövs! Vill du bidra och hjälpa till med mindre eller större uppdrag - kontakta 

gärna Bosse Pettersson, Mats Johansson, Våfflan Grape eller Bengt Perman! 

Hur kontaktar man lättast styrelsen? Mailadress: styrelsen@solangen.se 

Styrelsen beslutade att styrelsens information fortsättningsvis kommer att finnas på 

hemsidan www.solangen.se där medlemsblad kommer att publiceras varje månad. 

Medlemsbladet kommer också att sättas upp på anslagstavlan. 

På hemsidan kommer också ordförande att skriva några rader under rubriken: 

”Ordföranden har ordet”. Det är ordförande Annelis reflektioner och inte hela 

styrelsens. 

Vad har styrelsen jobbat med hittills? 

Bland annat har vi arbetat med att hjälpa lott nr 47s dödsbo med diverse 

information, ordförande har gått igenom tidigare års protokoll, gått igenom 

styrelsepärm, informerat nya revisorer och valberedning om vad deras uppdrag 

innebär samt skickat handlingar till förbundet. 

Nu ser vi alla fram emot en ny härlig säsong på Solängen! 

Hälsningar Styrelsen 

https://www.solangen.se/
mailto:styrelsen@solangen.se

