
MEDLEMSMEDDELANDE nr t, november 2019

Här kommer senaste nytt från styrelsen och inom föreningen.

ÅnssrÄMMA zo19 TMAJRoPARKEN L

nÄls DEN 2s APRTL t eÅnosuusET

Reservera datumet! Årsmöteshandlingar kommer att distribueras till medlemmarna senast

fyra veckor före stämman. Ett axplock ur dagordningen: Ärsredovisningen 2018 gås igenom.

Styrelsen berättar om verksamheten under det gångna året och om planer för framtiden.
Budget för 2019 spikas. Ny styrelse och andra funktionärer väljs.

Efter stämman inbjuds medlemmarna till mingel och kaffe/te med tilltugg.

Årsstämman är ett tillfälle att få mer insyn i föreningens verksamhet och ekonomi, diskutera
viktiga framtidsfrågor, få ett ansikte på dem som sitter i styrelsen och träffa andra

medlemmar.

Vi hälsar alla, men särskilt nya medlemmar i föreningen, varmt välkomna till stämman!

VARENS STADDAG INFALLER DEN 11 MAJ

På städdagen träffas vi och snyggar upp efter vintern både utomhus och på vindar, i

barnvagnsrum och andra utrymmen. Det kommer att finnas massor av uppdrag att ta itu med.

Din insats är välkommen! Efter avslutat arbete ses vi vid grillen och bjuds på nygrillade korvar,

kaffe med bröd och annat gott.

Alla medlemmar är välkomna till korvgrillning och fika - inget krav på arbetsinsats.

Mer information med närmare upplysningar om tider kommer att sättas upp i portarna.

Hjärtligt välkomna!

Gårdshuset - Styrelsen har diskuterat ansvaret för städning i gårdshuset efter spontana

a ktiviteter. Styrelsen konstaterade följa nde:

Medlemmarna kah "spontant" använda gårdshuset för till exempel fika, umgås eller för att
spela pingis, under förutsättning att huset inte är bokat för någon annan aktivitet.
Medlemmen kontaktar någon av gårdshusvärdarna, hämtar nyckeln och ansvarar för att städa



efter sig. När ungdomar vill använda gårdshuset måste någon av föräldrarna, dvs en medlem i

föreningen, kontakta den ansvarige angående nyckeln, och ansvarar för städning efter avslutad

aktivitet.

Ovätkomna besökare - Vi påminner som vanligt alla om att vara uppmärksamma på okända

personer som rör sig kring garagen eller på gårdarna. Vid misstanke om pågående brott - ring

LLz.

Funderar ni på att glasa in balkongen?

o Styrelsen har sökt och beviljats ett generellt bygglov för balkonginglasning. Bygglovet

gäller i 5 år.

o Företaget Balkongrutan kommer återigen och presenterar sig och sin modell för
balkonginglasning den 20 mars 18:30 i gårdshuset. Presentationen tar ca tYz timma.

o Fler företag kommer att inbjudas att presentera sina lösningar framöver.

Varma hälsningar till alla medlemmar!
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