Information från Brf Tärnan 2

Meddelande 2015-06-07
Årsstämma 2015
Föreningens årsstämma hölls den 27 maj 2015. Till nya styrelseledamöter valdes
Jeanette C Lind och Christina Joos. Christina Holmén valdes till suppleant.
Carmen Matei avgick som styrelseledamot och Lina Ryde avgick som suppleant
men fortsätter att hjälpa till med våra parkeringsplatser.
Christel Zabell och Erika Lomäng sitter kvar som ordinarie ledamöter ytterligare ett
år. Helena Jansson är kvar, nu som suppleant.

Nya medlemmar
Vi välkomnar våra nya medlemmar Pankaj och Maniska Mandania som flyttar in i
Bagarbyvägen 15A den 1 juli och hoppas att de ska trivas hos oss. Samtidigt så
passar vi på att önska Naim och Maliha Mostafai lycka till med sitt nya boende.

Sorg
Brita Almgren har gått bort efter en tid sjukdom, Brita blev 82 år.
Göran och Brita har bott i föreningen sedan1964, vårt varma deltagande går till
Göran som förlorat sin alltid så vänliga livskamrat.

Arbetsgrupp för utemiljö
Vi söker dig som vill delta i en arbetsgrupp som ska ta hand om planering av ny
utemiljö till följd av grävarbeten, anmäl ditt intresse till styrelsen.

Semestertider
Vi går nu in i semestertider vilket innebär att styrelsen inte är lika tillgänglig,
postlådan töms inte lika frekvent och mail läses inte lika ofta.
Vid problem, försök att nå Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelsemedlem, kom
ihåg att det finns ett akutnummer att ringa vid skada: tel 08-6577750 som går till
Securitas/Jourmontör avtal Nr: 774686 (24 tim jour).
Om ni reser bort, be grannar att hålla koll, tömma brevlådan och kanske hålla efter
växtligheten. Låna gärna ut er lediga parkeringsplats om ni är borta en längre tid.

El i förrådet
Det är fel på elförsörjningen till förrådet, felsökning pågår. Vi hoppas få detta lagat
inom en snar framtid, medtag ficklampa så länge.
Glad midsommar!
Vänliga hälsningar
Styrelsen
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