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Årsmöte 2017
Den 9 maj hölls föreningens årsmöte. I år deltog några
fler än förra året vilket är roligt. Styrelsen omvaldes till
stora delar, med ett nytillskott, Stefan Fredriksson. Till
suppleanter valdes Rolf Andersson, Pär Engholm och
Anita Lenemark.
Glädjande nog fick vi också en ny valberedning, Åsa
Andersson och Pär Engholm! Är du intresserad av styrelsearbete så kontakta någon av dem!
På stämman togs också ett första beslut om att ändra
stadgarna i föreningen. För att ändra stadgar krävs två
stämmobeslut på rad. Och vi planerar därför för att ha
en extra stämma i höst.
Protokoll från årsmötet har delats ut i alla brevlådor.
Saknar du ett protokoll, kontakta styrelsen.

Extra årsmöte
Preliminärt datum för extra årsmöte är söndagen den
17 september 2017 kl 11. Vi har tänkt hålla det på vår
innergård och kombinera det med korvgrillning. Huvudpunkten på mötet är stadgarna, men vi öppnar
också upp för motioner. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 1 augusti.

Vänd 

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
I år har vi tagit in hjälp med trädgården från Assars trädgårdstjänst. Det vi har beställt
är underhåll av gångarna, rensning av rabatterna och gräsklippning på avrop. I huvudsak ska vi alltså klippa gräsmattan själva!
Vi har köpt in två handdrivna gräsklippare, för den som inte vill använda vår stora
gräsklippare. Det står en gräsklippare i varje soprum.
Vi har också köpt in hinkar och redskap för rensning, det finns två uppsättningar i varje soprum.
I år har vi också beställt hämtning av trädgårdsavfall från kommunen. Det står ett kärl
vid varje sophus. I dessa är det meningen att vi ska slänga trädgårdsrens, gräs, maskrosor blommor mm. VÄNLIGEN SLÄNG INTE PLASTPÅSAR, PLSTSÄCKAR ELLER
ANNAT I DESSA TUNNOR! Inte heller hundbajspåsar hör hemma här. Det står på tunnorna vad som får slängas om man är osäker.
Kom gärna med tips och idéer på hur vi ska förbättra vår trädgård.

RASTA INTE HUNDEN PÅ GÅRDEN!
Vi påminner alla om att det inte är tilllåtet att rasta sin hund på gården!

Stopp i avloppet?
Meddela styrelsen, så beställer vi spolning av avloppet. Som vi tidigare meddelat har vi problem
med avloppen, och BoKlok jobbar på en lösning.
Tillsvidare står de för kostnaden för spolning, om
den bokas av styrelsen.

Ny hemsida
Styrelsen har byggt upp en ny hemsida. Hemsidan
nås via samma adress som tidigare,
www.brfkolonin.se
På hemsidan finns föreningens viktiga dokument
och nyheter från styrelsen, liksom alla gamla nyhetsblad.
På hemsidan lägger styrelsen löpande upp nyheter, så ta för vana att kika in där lite då och då. Det
går även att få RSS på nyheter från hemsidan. Vi
kommer fortsätta dela ut nyhetsblad, men vissa
nyheter kan komma ut lite tidigare på hemsidan.
Har du förslag på saker vi borde ha på hemsidan?
Kontakta styrelsen så ser vi vad vi kan göra!

Grillning
Kom ihåg att det inte är tillåtet att grilal på uteplatser och balkonger! Dra ut grillen en bit på
gräsmattan, eller använd våra gemensamma grillar!

Förbjudet att köra på gångarna!
Det är förbjudet att köra på gångarna mellan husen. Det beror på att det finns rör lagda under
gångarna och dessa kan gå sönder och skapa stora
problem. Det är också orsaken till att vi inte kan
ploga gångarna med fordon, utan måste
handskotta!

