PEDALENS NYHETSBLAD
(Pedalens nyhetsblad nr 24, december 2017)

Resumé
Styrelsen arbetar för att skapa en fungerande- och trevlig bostadsrättsförening med en
god ekonomi. Vi blickar tillbaka på 2017:
Vi gör allt från att bevaka vår underhållsplan till att beställa en gran,
Det rör sig om stort och smått, överallt, såsom garagenedfartens nya asfalt.
Varför inte passa på att briljera
utnyttja den låga räntan, och amortera!
Är du själv nyfiken på den stundande hemvården
Som exempel renoveringen av trätrallen på innergården?
Anslut dig till vårt schysta gäng, det finns verkligen en poäng.
För dig som är nyfiken på en ny utmaning och erfarenhet 2018 kan du prata med
valberedningen, se utförlig information på baksidan.
Planerade insatser
Under våren 2018 kommer bl.a. innergårdens trädäck att byggas om för att utöka- och
fräscha upp sällskapsytan.
Påminnelse
Motioner inför stämman 2018 ska lämnas in senast den 31:a januari.
Stämman kommer att äga rum den 23 april – mer info kommer.
Kom ihåg att släcka ljusen och plocka luddet från tumlaren,
så upprätthålls friden i den rådande juletiden.

Med önskan om en trevlig jul- och nyårshelg
Kent genom Styrelsen
Brf 88 Pedalen
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Information från valberedningen

Är du nyfiken på vad det innebär att vara med i styrelsen för vår bostadsrättsförening?
Vill du ha insyn och vara med och påverka vårt gemensamma boende i framtiden? Nu
börjar valberedningen att förbereda årets val av ny styrelse.
Du som eventuellt har intresse av styrelsearbete eller bara vill veta mer om vad det
innebär får gärna höra av dig till valberedningen. Om du inte själv har tid och möjlighet
att ingå kanske du har ett eget förslag eller tankar om styrelsearbete eller föreningen. Ett
engagemang är viktigare än en massa specialkunskaper vilket gör att i alla i föreningen
har möjlighet att nomineras.
I början av nästa år kommer valberedningen att gå runt i huset och knacka på alla dörrar
för att få kontakt med er som eventuellt är intresserade. Om du inte är hemma när vi
kommer till just din uppgång får du gärna kontakta oss via mail, telefon eller en lapp i
våra brevlådor.
Valberedningen
Britta Tener

Kontaktuppgifter
018-25 11 13, 070-618 14 15
brittatener@gmail.com
Portalgatan 69

Anita Rackner

018-26 16 21, 072-203 12 03
anra@live.se
Vattholmavägen 4 B

Torbjörn Jonsson

018-24 86 25, 0702-82 81 83
torbjorn.jonsson@live.se
Portalgatan 69

Lennart Johansson 070-669 17 38
lennart@familjen-johansson.net
Portalgatan 71
En väl fungerande föreningsdemokrati förutsätter engagemang hos dess medlemmar och
det viktigaste organet i det arbetet är föreningsstämman. Vi ser därför fram mot just ditt
deltagande på stämman i april.
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