Hej!
Den 28.e maj hade vi årets ordinarie föreningsstämma där bland annat den nya
styrelsen valdes. En nästintill fulltecknad styrelse är på plats och i vårt första
informationsbrev tänkte vi inleda med att presentera vilka som ingår i styrelsen.
Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter:
Andreas Hultberg
Hans Dörfler
Monica Öhrn
Ronny Martin

-

Ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

Christian Gabler
Klara Hörmark
Sandra Leiva

-

Ordinarie ledamot
Suppleant
Suppleant

Vi ser fram emot ett år där vi tillsammans ska fortsätta arbeta för föreningens och
medlemmarnas bästa och ett ännu trevligare område där vi tar ett gemensamt ansvar
för vår allas trivsel.
Inledningsvis har vi utsett ansvarsområden, mer information om det kommer att
distribueras kontinuerligt. I detta inledande brev tänkte vi informera om lite nytt samt
repetera viktiga kontaktuppgifter.
För information om vad som avhandlades på föreningsstämman hänvisas till
protokollet som hittas på vår hemsida (http://www.vilunda-borgen.se) under fliken
Protokoll.
Den 2:a juli och 13:e augusti 2013 kommer vi att ha expeditionstid mellan 18:0019:00. Två medlemmar ur styrelsen kommer att finnas på plats i föreningens lokal
(gamla tvättstugan) för att svara på frågor från medlemmar. Faller detta väl ut är
tanken att införa expeditionstid en gång i månaden.
För kontakt med styrelsen hänvisar vi till vår e-postadress: styrelsen@vilundaborgen.se. Har du inte tillgång till e-post går det även bra att lägga ett brev i
brevlådan utanför föreningens lokal. Vi vill här passa på att be Er om att respektera
privata telefonnummer och att kontakta oss via brev och e-post. Självfallet så kan vi
ringa upp er om ni så önskar och lämna då bara ett telefonnummer där vi kan nå Er.
Föreningens felanmälan, jour, kontaktperson för ärenden gällande hyror, avgifter och
överlåtelser samt föreningens förvaltare når du via telefonväxel: 08-501 23 450.
Flodafors svarar för skötsel och den tekniska förvaltningen av fastigheten och
Deloitte AB svarar för den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Mer
information hittar du på hemsidan under ”Kontakta oss”.
Störningsjour nås på 08-55 00 89 39. Mer information om störningsjour hittar du på
hemsidan under ”Störningsjour”.
Avslutningsvis önskar vi i styrelsen er en härlig sommar med mycket sol och
bad!

