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Stämman  Vid den senarelagda stämman 16/6 deltog 26 medlemmar. Stämman valde in tre nya 

styrelseledamöter. Ny ordförande är Maria Metsola. Den nya styrelsen vill till de avgångna styrelse-

ledamöterna Lars Eriksson, Bengt Ifvarson och Joakim Andersson rikta ett stort tack för deras engagerade 

arbete för föreningen. Det senaste året har de lagt stor energi på bl a långtidsbudget, tomträttsavtal, 

hissrenovering, trapphusbelysning, administrativ digitalisering och planering av laddstolpsprojektet. 

Styrelsepresentation  Maria Metsola är styrelsens nya ordförande. Jobbar som servicechef i Göteborg. 

Gillar golf, gym och promenader. Reser helst till Medelhavet, njuter av god mat, vin och musik.  

Cecilia Borglund  är ledamot sedan 2019. Har ansvar bl a för tvättstuga, källarförråd och brandrond. 

Arbetar skift på Ringhals. Är biodlare. Även intresserad av quiltning, sömnad och konst. 

Dan Emterhag  är nyvald kassör i styrelsen. Arbetat många år med ekonomi, bl a inom och med allmän-

nyttiga fastighetsbolag och med kommersiella fastigheter i Göteborg.  På fritiden har det t ex varit golf 

och flygning på Getterön där han utbildat nya piloter.    

Lennart Folkeson  är styrelsens sekreterare sedan 2014. Ansvar bl a för vegetation och trafik. Pensionerad 

forskare inom miljö och transport. Intresserad av skogsbruk, landskap, natur och kultur, ssk klassisk musik. 

Bertil Holmberg  är gift med Lissy som kommer från Ribe i Danmark. Hans stora intresse är segelbåten och 

utflykter samt att träna på vårt fina gym på Kusthotellet.  

Ewa Rynkowska  brinner lite extra för projekt och har mångårig erfarenhet från projektverksamheten på 

Ringhals, främst inom styrning och ledning. Flyttade till Varberg från Polen för 31 år sedan och bor i 

föreningen sen ett år. Träning, resor och familjen fyller fritiden.  

Ordföranden har ordet  Ordförandeskapet är en stor ansvarsfull roll. Är ödmjuk inför uppgiften. Tack vare 

valberedningen har vi fått in tre nya kompetenta styrelsemedlemmar. Vi behöver dock lite tid att formera 

oss och hitta vårt arbetssätt. Styrelsen behöver inom kort fatta viktiga beslut om bl a omsättning av ett 

lån, ansvarsområden, tomträttsfrågan och laddstolpar innan vi tar sommarlov. Vi hoppas kunna förvalta 

och ytterligare utveckla den trevliga och vackra boendemiljön. All hjälp från er tages tacksamt emot!  

Projektmedverkan och utvecklingsidéer  Styrelsen välkomnar boendemedverkan i olika projekt, t ex 

laddstolpsprojektet. Och vad vill vi t ex göra med den stora trista asfaltytan bakom KNv 23?  

Blomvattning och flaggning  Vill du hjälpa till med  att vattna entréblommor eller flagga på flaggdagar?  

Ett presentkort på 450 kr (Kusthotellet) lottas ut bland dem som hjälpt till. Vänd dig till styrelsen!  

Grillplatsen  bakom KNv 27 b är till för alla medlemmar, liksom örterna där. Använd gärna grillplatsen, och 

lämna den i det skick du vill träffa den. Askan läggs i plåthinken, eller i soporna om den är helt säkert kall. 

Samfälligheten  Förhandling om nytt tomträttsavtal pågår med kommunen. Parken ska helrenoveras.   
 
Laddstolpar  Med 120 000:- i statsbidrag startar projektet i sept tillsammans med Brf Apelviksstrand. 

OVK  Styrelsen informerar i god tid före höstens obligatoriska ventilationskontroll i lägenheterna. 

Välkomstskrift, stadgar, årsredovisning, verksamhetsplan, flytt-komihåg mm: se kurortsparken.se    

Nästa nummer planeras komma ut i november 2020.    Styrelsen önskar alla medlemmar en frisk och avkopplande sommar!  


