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  Tillsammans med detta styrelsenytt bifogas två informationsbrev.
  Det ena handlar om våra skyddsrum och källarförråd.
  Det andra brevet skickas ut med anledning av det hot och hat som riktats mot styrelsen
  under den senaste tiden. Vi hoppas att vi alla framöver bemöter varandra med ömsesidig
  respekt och vänlighet..

  Bokning av gästlägenhet och föreningslokal

    Vi ber er att boka gästlägenhe-
    ten och föreningslokalen i god 
    tid, så vi hinner bekräfta om 
    den är ledig önskat datum.

  Det är många som vill boka under sommaren och svarstiden kan bli lite längre.

  Boulebanor

  Föreningen har tre banor mellan gård 4 och 5. Intill finns ett låst skåp som i nuläget 
  innehåller en uppsättning klot. Sargerna behöver rustas upp. Finns det förslag om vi ska 
  köpa in någon mer utrustning som kan användas på boulebanorna eller om någon av dem 
  ska användas till annat ändamål? Hör av er med förslag.

  Nyheter i korthet

  * Riksbyggen fick inte med avgiftshöjningen på 2% vid utskicket av hyresavierna. Därför
        kommer denna del av betalningen behöva göras retroaktivt i efterhand.

  * Tack alla för att ni deltog i enkäten gällande parkeringsutredning! Svaren har gett oss 
        ett bra underlag för att ta fram ett förslag hur vi ska kunna hantera parkeringssituationen
        framöver och vi återkommer med mer information.

  * Blommor finns nu planterade i våra båtar och blomlådor. Tack till er som hjälpt till med
        detta. Vi får hjälpas åt och vattna dem under sommaren.

  * Vi tar nu ett sommaruppehåll med att träffa styrelsen på onsdagar kl. 17.

  Information från valberedningen

  Inför årsstämman så sökes personer som är intresserade av styrelsearbete
  i föreningen.
  Om du vill veta mer om vad det innebär att sitta i en styrelse eller vill
  anmäla ditt intresse så kontakta valberedningen.
  Sussie Ekstrand 0731817890 eller Annica Haglund 0736476039

       Till sist vill vi önska er en riktigt skön sommar!
  Styrelsen

       Mats, Bengt, Eva, Augustin, Curt, Helen, Peter, Maritza och Ida

STYRELSENYTT
Hej alla!


