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INFORMATION

ÅRSMÖTE
Tisdagen den 27:e oktober är det dags för den årligen återkommande årsstämman.
Klockan 19.00 samlas vi i gemensamhetslokalen på Högviltsvägen. Kallelse kommer att delas ut senast
14 dagar innan.
VÄLKOMNA!!

STÄDDAG
Nu närmar sig den årliga höststädningen. Lördagen den 24:e oktober samlas vi för att förbereda våra
gemensamma områden för vintern. Klockan 09.00 drar vi igång inom respektive kvarter. Containrar
kommer som vanligt att finnas och nu som förr gäller det att endast trädgårdsavfall får kastas i dessa.
Arbeten som bör utföras är att dels klippa ner buskar i planteringarna, lövkrattning, rensa bort ogräs
runt brunnar och längs kantstenar. Dessutom bör trädgrenar som hindrar trafiken eller växer in i
byggnader sågas ner.
Efter kl. 12.00 är det tillåtet att lägga eget trädgårdsavfall i containrarna.

NYA STYRELSEMEDLEMMAR
Vid årsmötet i oktober väljs föreningens styrelse. Styrelsen är alltid intresserad av nya medlemmar som
vill vara aktiva inom föreningen, i styrelsen eller på annat sätt.
Föreningen behöver en ny kassör. Är ni intresserade eller har frågor, kontakta valberedningen som i
dagsläget består av Kent Evertsén, Anders Nilsson och Rolf Schrötter. Kontaktuppgifter finns på
föreningens hemsida under länken som heter ”Kontakt”.

KOMMUNIKATIONSPOLICY
- Föreningens medlemmar når enklast styrelsen via epost info@vargskinnets.se.
- Styrelsens målsättning är att bemöta inkommande epost inom en vecka.

- Har man ej tillgång till epost kan man kontakta närmaste styrelserepresentant i sitt område.
- För att minska risken för missförstånd vill styrelsen att ärenden meddelas skriftligt.

Följande ärenden vill styrelsen löpande bli informerad om:
- Tillbudsrisker i föreningens anläggningar
- Skador på vägar, lekparker eller andra gemensamma anläggningar
- Kvalitetsbrister på Stadsnätet
- Regelmässigt dåligt trafikvett hos yrkesutövande

NYA MEDLEMMAR
Till alla nya medlemmar som flyttat in: VARMT VÄLKOMNA!
Vi hoppas att Ni kommer att trivas. Vi i styrelsen är öppna för frågor om det är
något Ni undrar över.

Till slut önskar vi Er alla en riktigt trevlig höst

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Många ärenden tar av naturliga skäl längre tid än så att hantera, men ett kort bemötande kan en
medlem förvänta sig inom den tiden.


