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Styrelsemöten

23 augusti
20 september

Peter i Valberedningen 
har email 
peterahuttu@gmail.com

Valberedningen efterlyser 
personer som vill och kan 

ta aktiv del i vår 
styrelsearbete.

De söker  

Sekreterare

FÖRENINGSSTÄMMA

torsdagen den 20 oktober

PROJEKT 2022 !

RIVNING 
AV 
ASFALTEN

ATT MOTIONERA
Motion, ärende/förslag, som du 
vill att tas upp på 
föreningsstämman, skall
vara inlämnad senast 
den 31 augusti.

STARTAR
MÅNDAGEN
DEN 8 AUGUSTI.

P-platserna nr 27 till nr 59 blir berörda.

Det blir nytt P-plank 
och antalet uttag för
motorvärmare blir färre.

Behovet av uttag för motorvärmare har minskat och styrelsen har 
beslutat att minska antalet till 16 st vilket innebär att det blir 
omflyttningar av p-platserna

Info i brevlådan kommer till de som berörs av förändringarna och 
vad det innebär.

DEN ANDRA ETAPPEN beräknas starta 
måndagen den 12 september.

P-platserna nr 1 till nr 26/27 blir berörda!

Då arbetet pågår i respektive etapp får inga bilar vara 
parkerade i området under arbetstid!
Entreprenörens arbetstid är måndagar till fredagar 
07:00 till 18:00.

Eventuella förändringar av tidplanen kommer informeras via 
anslag i portarna.
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EFS (fastighetsskötaren)
finns på 

plats i föreningen
Måndagar ca 9-11
Torsdagar ca 12-15

Lördagen den 10 september 

60-års firande kommer att bli väldigt 
snarlikt som 50-års firandet.
Dock denna gång lite speciella aktiviteter 
för barnen! Antalet barn i förening för 10 
år sedan var avsevärt färre än antalet 
idag.

För de vuxna blir det på eftermiddagen 
tipspromenad, mingel. Därefter serveras 
en vickning.

Det kommer att delas ut en 
"Anmälningsblankett" i början av vecka 
34.

TILLVARATAGNA CYKLAR

Det är snart ett år sedan som det gjordes en utrensning på 
"överblivna" cyklar i skyddsrummen. Dessutom togs de som 
hindrade snöröjningen bort.
Efter sex (6) månader har styrelsen möjlighet att avyttra 
cyklarna på ett lämpligt sätt och beslut om detta tas på 
styrelsmötet den 23 augusti.
SAKNAR DU DIN CYKEL? Det finns fortfarande chans att hämta 
ut den.

INTERNREVISOR

Valberedningen söker den 
eller de personer som är 
intresserade att ta på sig 

uppgiften som 
internrevisor! 

PINGISRUMMET

Som är beläget i skyddsrummet vid port 29 har fått nytt 
pingisbord och dessutom har det skett en målning av golv, väggar 
och tak.

INTERNREVISOR
har som förtroendevald i föreningen till 
uppgift att granska och se över ekonomin 
och styrelsens arbete.
Som internrevisor har man även i uppdrag 
att kontinuerligt följa styrelsens arbete för 
att säkerställa att styrelsen följer de lagar, 
förordningar och riktlinjer som finns.
Till sin hjälp finns extern auktoriserad 
revisor (BoRevison AB) som hjälper till med 
revisionen av ekonomin inför 
årsredovisningen.

Peter i Valberedningen 
har email 
peterahuttu@gmail.com

MÅLNING 
av linjerna
för p-platserna
sker först då
hela området
är asfalterat


