Nyhetsbrev från styrelsen

S

tyrelsen har haft ett till
sista ordinarie möte innan
årsstämman och här följer ett
referat från det mötet:

Granskning av tidigare styrelse

därför avgörande för föreningens
verksamhet och styrelsens arbete
under det kommande året.

Parkeringsplatser för större
bilar

förvaltningskontoret för att hyra
Vid årsstämman kommer den en större plats.
oberoende
granskningsmannen att avge sin slutliga rapport. Uteplatser
Styrelsen kommer att presentera Föreningens entreprenör iordett yttrande utifrån gransknings- ningsställer gårdarna inför somÅrsstämman
Anslag sitter uppe i portarna med mannens förslag. Det är stämman maren. Lekplatserna kommer
kallelse till ordinarie årsstämma som beslutar om vilka åtgärder att färdigställas under sommarsom kommer att hållas söndagen som vidtas efter gransknings- en. Carportarna kommer att
den 13 maj kl 13:30 i Tibble teater. mannen avlagt sin rapport.
tvättas rena från påväxt. Under
Styrelsen hoppas att många medvåren slutförs även arbetet med
Portarna
lemmar har möjlighet att komma.
trädvård. Föreningens gårdar
Styrelsen
har
givit
förvaltningen
Observera att fullmakt att delta
är värdefulla och omtyckta och
i
uppgift
att
ta
fram
förslag
på
gäller ett år från dateringen. Är
styrelsen noterar att medlemmar
olika
låssystem
till
portarna
och
flera personer (t. ex. ett par) ägare
själva sätter ut krukor med blomofferter
för
dessa.
Offerter
komtill lägenheten krävs att fullmakmor utanför portarna. Det förhömer
snarast
att
presenteras
för
ten undertecknas av samtliga
jer våra entréer, tack för det!
styrelsen
och
eventuellt
beslut
delägare. Stämman är föreninmeddelas medlemmarna.
gens beslutande organ och är
Farmen & Vi

Som styrelsen tidigare meddelat
har förvaltningen iordningsställt
Stadgar
parkeringsplatser för bilar som är
Föreningens nya stadgar är nu större och inte tillhör kategorin
beslutade och registrerade hos personbilar. Hyresavtalen för
Bolagsverket. Det innebär bl. a. parkeringsplatser avser personbiatt årsstämman kommer att följa lar. Förvaltningen kommer att gå
den dagordning som anges i de runt på parkeringarna och identinya stadgarna. Styrelsen vill rikta fiera bilar som inte är personbilar.
ett tack till engagerade medlem- De bilar som inte är personbilar
mar som bistått i arbetet med att kommer att få en lapp på vindruta fram nya stadgar.
tan där ägaren ombeds kontakta

I slutet av april kommer ett
nytt nummer av föreningens
medlemsblad, Farmen och Vi.
Som meddelat tidigare kommer den att finnas tillgänglig
på föreningens hemsida. För
de medlemmar som önskar en
pappersutgåva, kommer det att
finnas att hämta på förvaltningskontoret.

