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Nytt År
Nyll år är här och vi vili bör;e ned att cnska alla

boenden god fortsåitring in på det nya året. Vi vili

även lacl<a för ett lravligt Bomöle i början ;v *c-

cery:ber, då många medlemmar cch hyresgä:ler

he:ökte lokalen för glögg, pepparkakor och samtal

Slyrelsen beråtlade vad sonr hiltills sket i före-

ningen samt vad som är pä gång. Från er boende

frat-nkom många goda tarrkar och lörslag, vilka vl självfallet dckunrenterade och tar

med oss in ifortsatl styrelsearbete. Vi har även haft en treviig fclbollskvä11 i lokalen,

där vi försökte heja fram Sverige till vinst"

gång iförenlngen
Under jul har delar av styrelsen tag:t :edigt. Det h3r

varit en välbehövd vila, då styrelsearbete lar mycket tid och engagemang. Men nu är

elt nylt år kommen med ny kraft. Redan nu ijanuari h;r slyrelsen hunnit träffas för ett

lörsta styrelsemöte. V! har tagit emst stäcibolag för offert gällande lokalvård ev tvätt-

stugor och föreningslckal.

Vi har fåft vår efterlängtade nyckel fill

föreningslokalen, vilken nu står lom i värr,

tan på inventarier och festlighrle r. Under

sli;let av årel l;r vi även fåll nya grarnar i

området, villa hälsas varn:l välkomna.

Vi har setl över dagar för s:äC i områCei.

Åv e rfarenh*l lrån tidigare siäddegar i<om-

::rer vi nu alt koncent:'er* o;s på en enC:* stor gemensem städdag, men en särlkild

arbetsgrupp utsedd samt iler större conlainrar för trädgårdsavfall. Vårens städdag

kommer infalla den 26 april. Observera att äver: detta datun: ska alla cyklarvara

trämtade från cykelrLln:. l'lyckel finrs hos styrelse n.

Datuffi {ir före ningsstämma har fastställts tili det 7 maj kl 18.§s pä Träffen, Viksjö C,

då är det viktigt att ALLA niedlenrmar cieltar. En sådan stämma är det högsta beslu-

lande orgarret i en bostadsråfrsförenlng. Det är etl iiiiäile där nifår vara rn*d och

besluta iirågor s*n: rör föreningen. 3et är endast till denna stärnma som ni boenden

l<an lår:rna motiener {förslag) ceh därför är Cet av vikt ait vi i llyreisen får in de:se

si<rillligen senast den 6 april. Förslagen kan iärnnas inågon avvåra brevlådor. UnCer

ståmman ska åven företrädare för föreni:rgen, styrelsen, :§;tas fran. En mer specifil<

inbjudan tiil stämmarr kornmer i era brevlådor längre frani.
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Läs gärna mer om föreningsstämma mm under www.bostadsratterna.se

Valberedningen (de personer som ska locka in nya i styrelsen) kommer smått att börja undersöka intresset. Prata

gärna även med någon av oss om hur det är att vara med i styrelsen :)

Ni boenden som underjulledighet passat på att städa och har mindre grovso-

por inomhus och ute på era tomter kan låna nyckel till soprummet hos någon

av oss i styrelsen. På så sätt håller vi även snyggt runt vårt område och gör det

till ett mer attraktivt och säkert bostadsområde.

Hörnan för trädgårdsavfall är stängd vintertid, då kommunen inte har hämt-

ning. Julgranar mm ska alltså lämnastill Görväln. Det som ändå lämnas där

måste föreningen bekosta, är dyrt och inte budgeterat för vilket trist nog är en

sådan post som kan ge ökad boendeavgift för alla. Så vi ber er alla att respek-

tera och läsa skyltar och info som sätts upp. Vi i området har ju föreningen

tillsammans och är alla ansvariga för hur den skötts, där vl som styrelse fått
förmånen att företräda er och vara en länk för att bibehålla och få till skötsel

av föreningen.

Vi har även hanterat rutiner/regler för andrahandsuthyrning (blankett finns på hemsidan)

samt påbörjat förberedelse inför förvaltningsberättelse, bokslut och vårens VIKTIGA

stämma. Lokalerna har setts över, arbetsgrupp för föreningslokal satts samman och städ-

bolag tagits emot för offerts. Det beställs brandsäkert kontorsskåp, välkomnas luftvärme-

pump till lokalen och hanteras fuktskador hos boenden. lnom kort kommer även korgar

för kvarglömda kläder att placeras i tvättstugorna.

Vi vill även förtydliga att större frågor till oss ledamöter alltid tas med till styrelsemöten för överläggning. Detta i

syfte attjobba professionellt och säkert gentemot både er grannar och föreningen. Vi har börjat se över ett trygg-

hetsavtal, vilket innebär att upphandling kommer ske med vaktbolag för grannstörnningar mm. Ytterligare info

om detta kommer till er innan avtalet träder i kraft. På vår hemsida (www.gladjen.net) finns blankett för er som

bygger om ute eller inne. Vlktigt att ansöka innan (nu efter för er som redan byggt om). Blanketten lämnas till en

styrelsemedlem som tar den till följande styrelsemöte.
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