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(finns även på hemsidan)
Ordinarie föreningsstämma
Tack till alla som hade möjlighet att närvara vid
stämman. Protokoll kommer som vanligt att
anslås på hemsidan.

Markarbeten
Som alla kan se så är arbetena nu inledda på
gården. De nya träden har planteras vid
lekparken.

Samtliga ledamöter i styrelsen ställde upp för
omval och fick även förtroendet från stämman
att fortsätta. Till det valdes det in ytterligare en
ledamot och en suppleant. Så styrelsen ser ut
som följande:

Arbetet med omsättning av kantsten är inlett
och kommer pågå framöver.

Monica Franzon
Eva Holmberg
Joakim Arvhammar
Maria Koniakowski
Anna Sahlholm
Carina Classon, suppleant.
Förslaget till nya stadgar antogs, men behöver
beslutas om på ytterligare en stämma för att de
ska börja gälla. Så fortfarande gäller de stadgar
som antogs våren 2016. De finns på hemsidan.

Därefter vidtar asfalteringen. När det är dags att
asfaltera så måste alla föremål som står på
asfalten på innergården (både runt lekparken
och runt kullen) flyttas. När vi vet exakt datum
så återkommer vi med det. Det kan komma att
bli med kort varsel. Aktuella dagar kan
exempelvis inga cyklar vara fastlåsta i
cykelställen. Så var uppmärksam på info
framöver. Eller se över redan nu om det finns
något alternativ till att ha cykeln fastlåst i
cykelställen.
Sedan kommer även grusparkeringen på
baksidan att behöva tömmas på bilar när
asfalteringen genomförs där. Alla som har bil
kommer aviseras om det. Har du bil där så
skicka gärna direkt ett mail till styrelsen så vi får
aktuell mailadress. Det underlättar aviseringen.
Får vi inte kontakt via mail så kommer vi givetvis
avisera med en lapp i brevlådan.
Bord och grill
Nya bord är beställda till kullen. De ska levereras
om några veckor.
Den grupp som bildades på trädgårdsmötet har
arbetat vidare med förslag på grillplatsens
utformning. Styrelsen tackar för engagemanget
och ser över förslagen.
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