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FÖRENINGSSTÄMMAN
Den ordinarie årliga föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 4:e maj klockan 19.00. Räkenskaperna
för det förlängda verksamhetsåret 970901-981231 kommer bl a att presenteras. Styrelsen avser också presentera
innebörden av s k strimlade lån och hur det sänker boendekostnaderna. Då det finns både för- och nackdelar
med strimlade lån är det viktigt att så många som möjligt deltar. Förutsättningen för att utredningen skall gå vidare
är att den har stöd av medlemmarna.
INTRESSERADE MEDLEMMAR TILL STYRELSEN SÖKES
Då en styrelsemedlem samt två styrelsesuppleanter lämnar styrelsen p g a planerade flyttningar och ändrade
arbetsförhållanden behövs nya medlemmar. Om Du är intresserad av att arbeta i styrelsen eller valberedningen,
eller kan rekommendera lämplig person, var vänlig och kontakta någon i valberedningen; Katalin Steiner BA 131
tel. 655 42 01 Caj Lindén BA 175 tel. 85 45 48. Om Du har några frågor kan Du naturligtvis kontakta någon i
styrelsen.
INVIGNING AV STATYOMRÅDET
Lördagen den 8:e maj har styrelsen planerat att invigningen av det s k statyområdet skall äga rum. Efter extra
stämmobeslut har omfattande trädgårds- och anläggningsarbeten gjorts. Alf Strömberg är ansvarig för
arrangemanget och om någon vill hjälpa till med arrangemanget går det bra att kontakta Alf. Mer information
kommer senare.
NY PORTKOD
Från och med måndagen den 29 mars kommer den nya portkoden i höghusen att vara xxxx.
ANGÅENDE HÖJD MÅNADSAVGIFT
Den avgiftshöjning som genomfördes från den 1 januari 1999 uppgick till 5,5% och inte 6% som vi aviserat. Det
beror på att det s k bränsletillägget inte omfattades av höjningen
VILL DU HYRA FÖRENINGENS LÄGENHET?
För planeringens skull vill vi påminna Dig, om Du vill boka lägenheten för besökare, att Du gör det i god tid.
Kontakta vicevärden Lars Björkén tel. 85 30 37. Kostnad 150 kr per dygn.
Vi vill också nämna att det fortfarande återstår några enstaka lediga parkeringsplatser för uthyrning.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

