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INFO JULI
Ny styrelse
Efter att den nya styrelsen blev invald på årsstämman så har vi konstituerat oss som
följer:
Mikael Andersson – ordförande
Tony Wiréhn – vice ordförande
Jessica Sundin – sekreterare
Sofia Gustafsson, Andreas Nilsson och Thomas Hartman – ledamöter
Lars Wallstén – HSB ledamot
Vi hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna och passar samtidigt på att tacka
Magnus Wikström för hans tid i styrelsen och engagemang i föreningen!

Medlemsdrivna fokusgrupper
Har du en hjärtefråga som du funderar på skulle passa bra för föreningen? Du
behöver då inte vänta till att lämna in en motion till årsstämman. Styrelsen ser positivt
på medlemsdrivna fokusgrupper, det är ett koncept som fungerar bra för många av
föreningarna runt oss. Är du intresserad av detta så är du välkommen att kontakta
styrelsen, vi kan alltid hjälpa till att få ut information till övriga medlemmar.

Vattning
Föreningen har inte något bevattningsavtal med trädgårdsfirman, det skulle bli för
dyrt. Därför är våra växter och planteringar beroende av att vi medlemmar vattnar.
Till vår hjälp finns vattenslangar och spridare utanför alla portar. Tack på förhand!
Om ni en varm dag vill svalka av er, eller era barn i vattenspridaren så går det
givetvis bra. Se bara till att rulla ihop slangen efteråt.

Belysning
För att sänka föreningens kostnader och påverkan på miljön, så kommer vi att byta ut
utomhusbelysningen till LED. Detta kommer att ske nu under sommaren.

Följ vår förening på www.brfballstablick.se
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Bättre sent än aldrig
Tack alla som var med på föreningens vårstädning och hjälpte till att få gården fin
och redo för sommaren!
Ha en skön sommar!
/ Mikael A, Jessica, Sofia, Tony, Andreas & Thomas
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