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      Vinter 2018 

 

Motioner till årsmötet 

Årsmötet kommer att hållas den 25 april 2019. En medlem som önskar  
få ett visst ärende behandlad av ordinarie årsstämma ska skriftligen  
anmäla detta till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets  
utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till årsstämman. Det är alltså  
senast den 31 januari 2019 som styrelsen ska ha fått in motionen. 
 
En mall för hur man skriver en motion finns på hemsidan. 

 

Förvaring i Garage 

På förekommen anledning erinras om att inget annat än bilar respektive  
motorcyklar få stå uppställda på garageplatserna. I båda garagen finns  
särskilt utrymme för förvaring av däck vid uppgång 28 och 34. 
 

Julsopor 

Julklappar är roligt att ge bort och roligt att få. Men, det genererar  
också mycket sopor. Om vi alla hjälps åt att sortera rätt, slå ihop  
förpackningar etc blir inte bara vi glada, utan även  
renhållningsarbetarna. 
 
När du är trött på granen så ska den läggas vid lekplatsen innanför  
grinden och inte slängas i soprummen.  
 

Trivselgrupp  

En trivselgrupp bestående av Solveig Torell-Gustavsson,  
Kerstin Strömvall, Inga-Lill Johansson och Kristina Lindström har bildats.  
 
Deras uppdrag är att bland annat ordna med sommarfesten och julkaffe  
samt att i övrigt ordna och utveckla gemensamma aktiviteter.  
 
Som medlem är du givetvis välkommen att komma med förslag till  
gruppen om andra aktiviteter. Kontakta Solveig Torell-Gustavsson på  
telefon 0730 – 34 47 04. 
 

Uppdatering av hemsidan pågår 

Just nu håller vi på med att ändra och uppdatera hemsidan med  
förhoppningen att den ska bli mer intressant och överskådlig. Bl.a kan  
ni hitta blanketter för olika ändamål där. Den nya hemsidan beräknas 
bli klar till kommande årsskifte 
 
Julhälsning 

Styrelsen önskar alla en trevlig och avkopplande jul- och nyårshelg och  
tackar alla för ert engagemang och bidrag till trivseln inom föreningen.   

Kommande händelser  
 

Styrelsemöten 2019 

14 januari kl 18.00 

11 februari  kl 18.00 

18 mars kl 18.00 

29 april kl 18.00 

Styrelsen är tillgänglig för  
diskussion med föreningens  
medlemmar ½ timme före varje  
styrelsemöte i föreningslokalen. 

 

Information om 

hur man läser och tolkar en  

årsredovisning 

28 mars kl 18.00 

 

Årsstämman 

25 april kl 18.00 

 

 

 
 

Hjälp med dator och TV ? 

Ring till Christian Johnsson på  

0709-53 03 95 

 
 

 


