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Hej
Här kommer information om vårens aktiviteter, däribland
- Ombyggnaden av trädäcket under april-maj
- Föreningsstämman 23:e april
- Arbetsdag och extrastämma 2:a juni
Trädäcket
Hallbloms kommer påbörja ombyggnaden av trädäcket på innergården, då vädret tillåter.
Arbetet kommer att pågå under april- och maj månad och därefter förhoppningsvis vara klart.
Alla uppmanas att ha överseende med byggarbetet och hålla städat på innergården. Således ges
utrymme för att fullfölja arbetet så att vi har vår nya trätrall färdig inför sommaren!
Föreningsstämma
I enlighet med tidigare kallelse påminner vi om ordinarie föreningsstämma;
måndag den 23 april kl. 19 på Scandic Nord
Det finns stora möjligheter att själv påverka sitt boende i en bostadsrättsförening genom att
delta i styrelsens arbete och vi välkomnar förstås all form av deltagande. Det ligger i vårt
gemensamma intresse att upprätthålla en välfungerande förening- och ett trevligt boende.
Framöver kommer vi att skriva en kortfattad summering efter våra månatliga styrelsemöten.
Månadsinfon visar vilka frågor- och områden som bearbetas under respektive möte. Detta
underlättar insynen i det pågående föreningsarbetet.
Har du själv idéer på frågor- eller områden att diskutera kan du maila styrelsen på:
brf88pedalen@gmail.com
… alternativt skriva en lapp och lämna i postlådan på utsidan av styrelserummet.
Utöver att månadsinfon kommer publiceras på www.pedalen.nu printas även ett exemplar och
anslås utanför styrelserummet.
Mer väsentlig information kommer fortsatt distribueras per post i form av ett Nyhetsblad.
Arbetsdag och extrastämma
Lördag den 2:a juni med start kl. 10 hålls en arbetsdag kombinerat med en extrastämma.
Kallelse och dagordning för extrastämman kommer att utsändas senare.
Vi samlas på innergården för att gemensamt ta oss an enklare uppgifter för att underhålla
innergården- och fastigheten så att den förblir i fint skick.
Efter arbetet serveras enklare tilltugg- och fika.
Välkomna!
Kent genom Styrelsen, Brf 88 Pedalen

