Till Mosstorps villaägare
Kallelse till årsmöte, tisdagen den 10 april, kl.19.00
Lidingö Museum, Lejonvägen 26
Hej alla Mosstorpsbor,
Så var det snart dags igen för årsmöte i vår villaägarförening. Vi börjar med det formella, styrelsens
berättelse om verksamheten 2017 och de val som ska göras för 2018. När det är avklarat kommer vi att
få en uppdatering om vad som gäller för bygglov.
De personer i styrelsen vars positioner ska väljas på nytt har alla erbjudit sig att ställa upp för omval. Det
tackar vi för och vi ser det som ett tecken på en väl fungerande styrelsegrupp. Med det sagt så
välkomnar vi ytterligare krafter och utökar gärna styrelsen med 1-2 ledamöter om intresse finns.
Gällande årsavgiften för 2018 är styrelsens förslag att vi fortsätter med 100 kr per fastighet.
Medlemsavgift betalas till bankkonto eller bankgiro, se nummer i fotnoten. Glöm inte att uppge namn.
Som medlem har du rabatter på 10-20% i ett antal populära affärer på Lidingö, se www.lidingovillor.se.
Något vi planerar att pröva på i vår är att ha en ”Prylbytardag” där boende kan till nya ägare sälja
begagnade eller urvuxna saker som inte längre används. Detta sker lördagen den 28 april från kl.11 till
kl.14 på ”Oskarsplan”, i korsningen Oskarsvägen-Ugglevägen.

Uppdatera er om regler för bygglov
Vi vet att ett flertal fastighetsägare undrar över vilka bygglovsregler som gäller på Lidingö i

allmänhet och för Mosstorp i synnerhet. Bygglovschefen Agneta Tarandi kommer med en
kollega till årsmötet och presenterar regelverket och tillämpnings-praxis.

Medlemsregister
Som vi nämnt tidigare så har vi skapat ett medlemsregister, där kontaktinformation skrivs in direkt av
medlemmarna, från vilket vi i styrelsen enkelt kan skicka ut medlemsinformation vi e-mail.
För ny medlemsregistrering gå in på lidingovillor.se, klicka på underrubriken Mosstorp och sen på
Medlemsansökan för att komma till länken där registrering sker. Notera att endast ni själva och styrelsen
kan se den information ni lägger in.
Om någon har problem med registreringen eller inte tillgång till internet och e-mail så kontakta någon i
styrelsen så hjälper vi till.
Anmäl gärna att ni kommer till föreningens e-mailadress, mosstorpva@gmail.com , så att vi får en
uppfattning om hur många som kommer.

Välkomna, föreningen bjuder på kaffe med tilltugg,
Styrelsen
Mosstorps villaägarförening,

e-postadress: mosstorpsva@gmail.com, hemsida: lidingovillor.se
SHB konto: 6904 448 369 451, Bankgiro: 5084-0545

