Bostadsmöte
Datum: 2020–11
På grund av rådande restriktioner för att undvika smittspridning
av Covid-19 har styrelsen för Lokala Hyresgästföreningen
Hornsberg beslutat att i år sätta upp ett förslag på verksamhetsplan i portarna och vid kvarterslokalerna som hyresgästerna i
fastigheterna Välgången och Lusten får tycka till om, istället för
fysiskt möte.
Styrelsens förslag finns även på vår hemsida: lhhornsberg.se
Sänd oss ett mail där du skriver vad du tycker om förslagen.
Har du fler förslag och önskemål av trivselaktiviteter för år 2021
tar vi tacksamt emot dessa. Styrelsen behandlar förslagen och
önskemålen vid sitt nästa styrelsemöte.
Förslagen och synpunkter skickas senast in den 30 november
via e-post: styrelsen@lhhornsberg.se
För dig som bor i höghuset, Moa Martinsons torg 12 finns det även en brevlåda till
Hyresgästförening vid porten där du kan lämna in skriftliga synpunkter mm.
Vill du engagera dig i styrelsen och/eller i någon
trivselaktivitet är du välkommen att sända in din
intresseanmälan till styrelsen på ovannämnda epostadress.

Lokala Hyresgästföreningen Hornsberg

Verksamhetsplan 2021, hyresgästmedel
Hyresvärd

Antal lägenheter

Familjebostäder AB

326

Lokal Hyresgästförening

LH nr

LH Hornsberg

Hyresgästförening

Hyresgästförening nr

Kungsholmen
Antal medlemmar

252

Bankkontonummer

De LH som söker medel från bostadsföretaget ska skicka verksamhetsplan
och bomötesprotokoll som underlag för utbetalning i bifogat svarskuvert till
Boutvecklingsenheten snarast.

2
Bomötesdatum

117

Bankgiro/ Plusgiro nr

2020–11
Bankens namn, kontor

8327–9, 924 891 267–8

Swedbank

Datum

Verksamhet/aktivitet

Ansvarig

Kostnad

Anteckningar

Februari/mars 2021

Boendemöte/Årsmöte 2021

Styrelsen

2 500 kr

Via hemsida/ länk/
affischering

Våren 2021

Vår/sommaraktivitet

Styrelsen/arbetsgrupp

10 000 kr

I våra författares fotspår

Hösten 2021

Bostadsmöte, alla boende/medlemmar

Styrelsen

2 500 kr

Via hemsida/ länk/
affischering/kvarterslokal

Nov/Dec 221

Julfest/julgransplundring

Styrelsen

4 000 kr

Bowling/annat

2021

Drift och utrustning av gemensamhetslokalerna

Styrelsen

2 320 kr

Moa Martinsons Torg 12
Hornsbergsvägen 18

2021

Styrelsearbete och möten

Styrelsen

1 500 kr

2021

Tillgängliga medel

Summa:

22 820 kr

Hyresgästmedel

