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Årsstämman 2017 – ändrat datum
Styrelsen vill informera om att föreningens årsstämma kommer att hållas torsdagen den 20 april
2017 kl. 19.00 i aulan i Johan Skytteskolan med ingång från Svartlösavägen. Kallelse till stämman,
med årsberättelse och övriga handlingar, kommer att sändas ut senast den 30 mars.
Vi hoppas förstås på en god medlemsanslutning vid denna stämma, eftersom medlemmarna då
bland annat ska ta ställning till styrelsens förvaltning av föreningen, fastställa bokslutet för år 2016,
välja styrelseledamöter för det nya verksamhetsåret och behandla de motioner som inlämnats.

Ny kanal för akut medlemsinformation
Ibland behöver styrelsen nå ut med information till föreningens
medlemmar med kort varsel.
Hittills har vi varit hänvisade till anslagstavlorna i portarna för att
få och ge information vid akuta händelser. Ett exempel på detta är
den senaste tidens varmvattenproblem.
Nu provar vi med att vid sådana tillfällen även informera via
e-mail och har därför lagt upp en mailadressbok för detta syfte.
Den första informationen som gavs via mail distribuerades den 17
januari. Om du inte fick någon information vid det tillfället, beror
det på att vi inte har din mailadress, men vi vill gärna ha den.
Maila då gärna din adress till jan.e.johnsson@tele2.se.
Den här informationsmodellen kommer förstås inte att ersätta det traditionella info.bladet från
styrelsen.

Vad tycker du om ditt boende i Brf Parkdammen?
För att få ett bra underlag för styrelsens arbete nu och framöver har vi tagit fram en medlemsenkät,
som kommer att delas ut brevlådorna. Vi hoppas att du vill besvara frågorna i enkäten och därefter
lägga den i föreningens brevlåda i hus 4, Bergtallsvägen 20. Ditt svar vill vi ha senast den 3/2 2017.
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Apcoa Parking ny samarbetspartner i garaget
Fr.o.m. 1 mars 2017 blir Apcoa Parking föreningens nya samarbetspartner när det gäller
administrationen av våra garage- och markparkeringsplatser. Någon ändring av hyresavgifterna för
platserna är inte aktuell. Men vad du som har autogiro bör tänka på är att i februari avsluta ditt
autogiro med Q-Park. Tyvärr är Apcoa inte anslutet till autogiro, men du kan betala via e-faktura
eller få faktura via e-mail. Du kommer att få mer information och nytt hyreskontrakt från Apcoa
inom kort.
Nästa styrelsemöte: 23/1 och 20/2 2017.
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