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Årsmöte 21 april är inställt!

Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket också gör att vi behöver ta till exceptionella
åtgärder. Anledningen till att årsstämman skjuts upp grundar sig på statsmaktens vädjan
att göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. En
del av detta är att inte hålla större möten och sammankomster vilket styrelsen följer när
den skjuter på stämman. Det borde bland medlemmarna finnas en bred förståelse för
att inte hålla stämmorna.
Det är även en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna medverka på stämman. En årsstämmas viktigaste uppgift är att sätta punkt för räkenskapsåret genom att
fastställa resultat- och balansräkning, besluta om resultatdisposition samt att besluta om
styrelseledamöternas ansvarsfrihet. Att detta görs senare under året borde normalt sett
inte utgöra något problem.
Nytt datum för årsmötet är satt till 27 maj. Separat kallelse kommer.

Ställ upp för dina grannar
I dessa tider med coronapandemi vill vi passa på
att slå ett slag för att hjälpa våra äldre grannar
och minska smittspridningen till riskgrupperna
med t ex matinköp eller annan handling. ICA Blå
Center har även hemkörning av matkassar.
Störningar
Några medlemmar har hört av sig till styrelsen
för att kolla vad som gäller om grannen upprepade gånger stör. Här är några tips på hur man
kan gå tillväga:
1. Försök tala med grannen som stör.
2. Upprätta en ”störningsdagbok”.
3. Finns det andra som blir störda? Se till att de
också dokumenterar störningar.
4. Styrelsen talar med den störande.
5. Styrelsen skickar rättelseanmaning.
6. Om allvarliga störningar forstätter kan det bli
tal om uppsägning

Inbrott
För tre veckor sedan blev flera källargångar/
förråd utsatta för inbrott och inbrottsförsök. Vi
håller på se över de skadade dörrarna och hur vi
kan öka säkerheten men vill påminna om vikten
av att inte ställa upp ytterdörrar och att se till att
alla dörrar alltid går i lås.
Lekstugan
Utsattes för skadegörelse så dörren lossnade
från gångjärnen. Det är nu lagat.
Klotter
Två ställen har blivit nedklottrade. Sanering är
beställd.
Hobbyrummet
Föreningen har fått ett verktygsskåp till skänks
av Berndtssons Tryckeri AB. Där kommer verktyg
för utlåning att finnas. Styrelsen har beslutat att
måla om golvet för att öka trivseln och göra det
enklare att städa lokalen.
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