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FÖRENINGSSTÄMMAN
Den ordinarie årliga föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 9 maj klockan 19.00. Räkenskaperna för
verksamhetsåret 981231-991231 kommer att presenteras m m.
VICEVÄRDEN LARS BJÖRKÉN FLYTTAR
I april kommer vicevärden Lars Björkén med hustru Malin att flytta till ett seniorboende i Bromma. Styrelsen vill
här framföra ett hjärtligt tack för allt som Lars gjort för föreningen, och hoppas på fortsatt goda kontakter och
eventuellt visst samarbete även framöver.
TACK FRÅN ORDFÖRANDEN
"Jag vill framföra ett speciellt tack till Lars och Malin Björkén som har varit våra grannar ända sedan inflyttningen
för 9 år sedan. I egenskap av ordförande har jag och Lars haft löpande kontakt med ärenden i stort sett varje
vecka året runt. Det har gällt frågor om allt man kan tänka sig såsom attest av fakturor, uthyrning av föreningens
lägenhet, planering av möten, allehanda problem som dyker upp etc. Jag tycker att Lars har gjort ett strålande
jobb och kommer verkligen att sakna de kontakter vi haft. Samtidigt vill jag även ta tillfället i akt att meddela att
också jag funnit tiden mogen att efter sju år sätta punkt för mitt engagemang i styrelsen. Jag vill även rikta ett stort
tack till Anna Halldén som de senaste åren varit sekreterare, och trädgårdsansvarig i styrelsen. Anna avser inte
heller ställa upp för omval. Även Thomas Fehrm avser att lämna styrelsen. Thomas har varit suppleant i
färeningen flera år och bl a gjort ett beundransvärt arbete i samband med förnyelsen av statyområdet."
TA CHANSEN - BLI STYRELSEMEDLEM ELLER SUPPLEANT
Valberedningen emotser tacksamt Ditt intresse för att arbeta i styrelsen. Om Du har förslag till personer som Du
tycker är lämpliga mottas även detta tacksamt - kontakta Caj Lindén BA 175 tel. 85 45 48, Siw Nyberg 85 55 93
eller Krister Persson 655 45 82. Om Du har några frågor kring styrelsearbete kan Du naturligtvis också kontakta
någon i styrelsen.
Styrelsearbete kan vara mycket givande och stimulerande att arbeta med, och är oftast inte speciellt betungande.
Normalt sett hålls ca 3-4 styrelsemöten per halvår. Dessutom tillkommer en del arbeten mellan mötena.
Ekonomifrågor och byggfrågor har haft hög prioritet i flera år, men förhoppningarna är att IT-, trädgårds- och
miljöfrågor kommer att få allt större uppmärksamhet. Det finns t ex planer på att föreningen ska ha en egen
hemsida på Internet. Riksbyggen anordnar ett flertal kvällskurser såsom Introduktion nyvald, Revision,
Styrelsekurs, Brf ekonomi, Bostadsrättsjuridik, Upphandling/Avtal m fl vilka varmt rekommenderas för
styrelsemedlemmar/suppleanter.
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 fram till den 15/3. Därefter Är Alf Strömberg tills vidare ansvarig
för bokningen tel. 655 48 12. Kostnad 150 kr per dygn.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

