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Ännu en gång: Bli styrelsemedlem!!
I år kommer det att behövas några nya medlemmar till styrelsen bl.a. på grund av flyttning
från området. Valberedningen är igång med detta och styrelsen vill uppmana alla som kan
tänka sig att arbeta för föreningen att ta kontakt med, Mats Ericsäter, 581 702 47, Stefan
Karlsson, 581 660 50 eller Karin Bergström, Glimmerstigen 2. Det skulle underlätta deras
arbete. Det är viktigt att ställa upp och se till att vi får kontinuitet i styrelsearbetet.
Tveka inte, hör av er.
Årsmötet
Årsmötet kommer att hållas den 11 mars. I år kommer viktiga frågor som berör allas ekonomi
att komma upp för beslut. Det handlar om att en kraftig ökning av avsättningar till
underhållsfonden måste göras för att vi skall klara våra åtaganden. Tänk på att beslut tas av
majoriteten av dem som närvarar vid årsmötet om du vill göra din stämma hörd måste du
komma dit!
Det är viktigt att ni läser igenom underhållsplanen samt den sammanfattning som följer med
kallelsen. Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut 23/2
Fullmakter
Styrelsen har mot bakgrund till praxis som tillämpas i andra samfälligheter beslutat att vi i år
inte kräver fullmakt om bara en av flera ägare kommer till mötet. Varje fastighet har en röst
även om fler ägare är närvarande.
Brandövning
Styrelsen har haft ett första möte med brandman Shahran Tahwildaran och vi fortsätter
planeringen av brandinformation för samfälligheten.
ComHem
Den som haft problem med telefoni, bredband eller privat beställda TV- kanaler utöver
grundutbudet bör kontakta ComHem för kompensation. OBS gäller ej om man enbart har
grundutbudet som betalas av samfälligheten.
Nytillkomna boende
En stående punkt. Kom ihåg att alla nytillkomna skall anmäla detta till Ekkehart Lötzsch
Glimmerstigen 28 så att vårt medlemsregister kan uppdateras. Ni kommer även att få ett
informationshäfte som handlar om samfälligheten. Anmäl gärna via e-post
lekkehart@yahoo.com
Vi ses på årsmötet den 11/3
Styrelsen
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