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Otroligt men sant, ljuset börjar återvända. Och isen är nästan helt borta och man kan röra sig 
någorlunda fritt på trottoarerna igen. Och restriktionerna försvinner i morgon. Vad kan man 
mer begära i dessa tider? Vårkänslor?! Kanske i tidigaste laget, men …… 
 

Kallelse till årsmöte 24 mars 
Styrelsen är fullt igång med alla förberedelser för årsmötet den 24/3. Revisorerna har gått 
igenom ekonomin och i styrelsen har vi gått igenom allt som hänt under 2021 och tecknat 
ner i verksamhetsberättelsen. I god tid innan mötet kommer alla handlingar att finnas till-
gängliga på hemsidan, hos husombuden och i biblioteket. 
 
Styrelsen utgår från att inga nya restriktioner lägger hinder i vägen för mötet, utan att mötet 
kan genomföras med fysisk närvaro. Du, som är medlem, kallas till årsmötet den 24 mars. 
Tid och plats meddelas via anslagstavlorna och på hemsidan. 
 

Medlemsmöte i maj 
Vi planerar att hålla medlemsmöte den 4+5 maj under förutsättning att pandemin har lugnat 
ner sig och inga nya restriktionerna införs. Representanter från Blomsterfondens ledning är 
inbjudna. Kallelse kommer via anslagstavlorna och på hemsidan om mötena går att genom-
föra. 
 

Medlemsavgiften 
I decembernumret av IBL-bladet informerade vi om att medlemsavgiften blir 100 kronor för 
2022 och att du kommer att kontaktas av husombudet efter årsskiftet. Tyvärr var informa-
tionen inte korrekt. Medlemsavgiften ska betalas efter årsmötet i mars. Skälet är helt enkelt 
att det är årsmötet som beslutar om hur stor avgiften ska vara och skulle det bli en höjning 
så blir det onödigt komplicerat att restbetala en liten summa. Styrelsen har dessutom nu be-
slutat föreslå årsmötet en höjning till 150 kronor. Vänta alltså till efter årsmötet med att be-
tala medlemsavgiften. 
 

Håll fritt utanför lägenhetsdörrarna 
Vid medlemsmötet i november diskuterades frågan om vad som gäller med rullatorer etc., 
som står uppställda utanför lägenheterna. Styrelsen får också många frågor om detta. Hu-
vudregeln är att inget får stå i trapphusen/korridorerna, eftersom Räddningstjänstens rökdy-
kare måste vara säkra på att det inte finns några hinder, om utrymmet blir rökfyllt. Om det 
inte finns plats i lägenheten för en rullator får den stå utanför lägenhetsdörren, men måste 
då vara hopfälld. Inget annat får ställas ut såsom blommor, dörrmattor och möbler. Om 
man vill ha något utanför lägenheten utöver rullator ska det godkännas av någon från Bloms-
terfonden. 
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Veckoaktiviteterna under våren 

Tyvärr ställdes våra aktiviteter in för en tid sedan på grund av FHM:s rekommendationer. Det 
är därför glädjande att restriktionerna nu tas bort. Måndagen den 14 februari kör vi igång 
verksamheterna igen. Programmet ser då ut som följer: 
 
Måndagar  Qigong 
Måndagar  Bingo 
Tisdagar  Data/IT/mobil – support och utbildning 
Tisdagar  Spelcafé med olika kort- och brädspel 
Tisdagar  Inomhusboule till dess vädret tillåter utomhusspel 
Onsdagar  Bridge 
Torsdagar  Akvarellmålning tillsammans 
 
Aktiviteterna äger rum i Samlingslokalen i A 39. Vi förutsätter att alla som deltar är fullvacci-
nerade och inte uppvisar symtom på Covid-19. För att delta i någon aktivitet krävs medlem-
skap i intresseföreningen. Mer detaljerad information finns på anslag i entréerna och på 
föreningens hemsida. 
 

Vad händer i övrigt under våren 

Mycket är på gång och vad sägs om 
 
Berättelsekvällar en torsdagskväll i månaden 
Filmvisning  en fredagseftermiddag i månaden 
Pub- och musikafton en torsdagskväll i månaden 
Klassisk musikafton en torsdagskväll i månaden 
 
Utöver ovanstående planerar vi också att genomföra 
 
1 mars  Semmeldagen 
24 mars  Årsmöte 
14 april  Påskmiddag 
30 april  Valborgsfirande 
4 + 5 maj  Medlemsmöte 
12 maj  Vårstädning 
17 maj  Ålandsresa 
15 juni  Hattparad 
24 juni  Midsommarfirande med knytis 
 
Detaljerat program anslås efterhand i entréerna och på hemsidan. 
 

Hyreshöjning från 1 april 
Som vi tidigare informerat om träffades i fjol en 2-årig överenskommelse med Blomsterfon-
den om bl.a. hyreshöjningar. Enligt avtalet kommer hyrorna att höjas med 23 kr/kvm och år 
fr.o.m. den 1 april. 
 

Kontakt 
Hemsidan: ibl-blomsterfonden.se 
Mejl: kontakt@ibl-blomsterfonden.se 
 
Styrelsen för Intresseföreningen Blomstergården Liseberg 

mailto:kontakt@ibl-blomsterfonden.se

