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Vandalisering
Denna information riktar sig till dig/er som har smutsat ner och vandaliserat i föreningslokalen. Det är
tråkigt att vårt nya pingisbord redan fått åverkan, att nya pingisracket och bollar är försvunna och att
en fåtölj förstörts. Du/ni som förstör för alla andra. Kan ni inte vara rädda om saker har ni ingenting att
göra i lokalen. Hålls inte standarden kommer allmänt bruk av lokalen att stängas ner och medlemmar
kan då endast nyttja lokalen vid bokning.
Skärpning nu!

__________________________________________________________________________________

Föreningsstämma 2021
För att minska smittspridningen av coronaviruset och därmed undvika sjukdomen covid-19 har
styrelsen beslutat att även årets föreningsstämma kommer genomföras med poströstning.
Alla dokument som exempelvis: kallelse/agenda, årsredovisning, revisionsberättelse, röstenkät,
valberedningens förslag till styrelse, instruktioner till hur poströstningen fungerar m.fl. kommer inom
några veckor att läggas i alla medlemmars brevinkast.
Det är styrelsens förhoppning att föreningens medlemmar har förståelse för styrelsens
beslut, trots att det i vissa frågor som skulle avhandlas på årsstämman inskränker möjligheten
till en öppen diskussion och frågor.
_________________________________________________________________________________

Motion till föreningsstämman
Önskar du skicka in en motion inför stämman behöver den vara styrelsen tillhanda senast 20 april.
En motion ska innehålla:
1. Frågeställning
2. Förslag på åtgärd
3. Kostnadsuppskattning (ekonomisk kalkyl)
4. Vara möjlig att rösta för eller emot
Du lämnar din motion till styrelsen via mejl: styrelsen@brfgrimberget.se. eller skriftligen i styrelsens
brevlåda, belägen i källarplan; Föreningsgatan 3a.
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Valberedning
Vi behöver dig och ditt engagemang i föreningen som ny ledamot eller suppleant till styrelsen.
Du lämnar ditt intresse eller förslag till oss på mejl: styrelsen@brfgrimberget.se eller skriftligen i
styrelsens brevlåda, belägen i källarplan; Föreningsgatan 3a.

Mejladress
Tänk på att kontakta styrelsen om ni byter mejladress, annars riskerar ni att missa föreningens
informationsblad.
Tack på förhand!

Rökning på balkonger
Nu är våren här och äntligen är det dags för att sitta på balkongen och njuta av varma och ljusa
kvällar. Tänk då på dina grannar som inte uppskattar att få in röklukt i sina lägenheter.
Tillsammans bidrar vi alla till ett gott klimat i vår förening.

Glad påsk!
Styrelsen vill önska alla medlemmar en fin helg, var rädda om er!

