Priorn-Nytt september 2016
Avgiftshöjning med 4 procent
Den 1 janauari 2017 höjs avgifterna med 4 procent. Avgiftshöjningen sker för att möta
ökade kostnader i samband med att föreningens tomträttsavtal med Malmö stad
löper ut i mars 2018.
Nya stadgar – extrastämma den 19 oktober.
Det är dags för föreningen att uppdatera stadgarna. Detta ska genom att två
föreningsstämmor godkänner de nya stadgarna. Den första stämman hålls den 19
oktober klockan 19 i föreningens samlingslokal. Förslag till nya stadgar tillsammans
med en inbjudan till föreningsstämman kommer att delas ut till alla medlemmar i
början av oktober. På stämman kommer Gordana Eriksson från HSB Malmö att gå
igenom det nya stadgeförslaget och vad det innebär.
Årsmöte den 21 november – beslut om tomträtt eller friköp
Den 21 november kommer föreningen att ha sitt årsmöte. En inbjudan skickas ut i
god tid före mötet. På årsstämman kommer frågan om fortsatt tomträttsavtal eller
friköp av tomten att behandlas av föreningens medlemmar. Underlag till beslut
kommer att delas ut med övriga handlingar till mötet. På årsmötet ska även ett andra
beslut tas om de nya stadgarna efter extrastämman i oktober.
Är du intreserad av att sitta i styrelsen eller har förslag på någon annan du tycker
passar så mejla vår valberedning: valberedningen@priorn.se
Dags för höststädning? Container den 14–17 oktober
Från fredagen den 14 oktober till måndag morgon den 17 oktober har vi bokat en
container för Brf Priorns räkning. Containern kommer att stå uppställd utmed
Rådmansgatan.
Sophuset
Allt fler sätter sopor i sophuset som inte ska vara där. Det är varje medlems ansvar
att transportera bort grovsopor, eller vänta tills föreningen tillhandahåller en
container. Likaså är det förbjudet att sätta kemikalier i sophuset, de ska lämnas in på
sopstationer, se VA-Syds hemsida. Sopor som ställs på golvet ger oss extra
kostnader, så det är viktigt att reglerna följs.
Päron-fest
Det är nu päronsäsong, plocka gärna päron i trädgården och ät. Det finns en
päronplockare i hobbyrummet, eller ute, som gör det lättare att plocka. Hoppas
päronen smakar gott.
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