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Inbjudan till ny
medlemskväll i
Kvantingen
den 21 mars 2018
kl. 19.00

Vi fortsätter med ökat informationsutbyte mellan
boende i Brf Kvannen och styrelsen
Medlemsträffen den 8 november 2017 blev lyckad och
de närvarande önskade att vi skulle fortsätta med dessa,
en på våren och en på hösten. Vi bjuder därför härmed
in till en vårträff i Kvantingen den 21 mars 2018, kl. 19.00.
Som vid förra träffen lämnar styrelsen lite information om
vad vi arbetar med nu, och i övrigt tar vi upp de frågor
och synpunkter du vill diskutera. Det är alltså inte en träff
där några formella beslut tas. Sådana ärende behandlas
på ordinarie årsstämma.
Du får gärna lämna en lapp med frågor du vill diskutera i
brevlådan vid expeditionen, eller maila till
kvannen@blixtmail.se så vi kan ta fram eventuella
faktauppgifter som behövs.
Välkommen!
Vi bjuder på kaffe och bulle.
Spara den här inbjudan tills vidare så du inte glömmer
kvällen!
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Inget valborgsfirande på
”Årstakullarna”
Bostadsrättsföreningarna kring Årsta har
haft nytt möte angående eventuellt
samordnat firande med brasa och
fyrverkeri detta år. Tyvärr är intresset för att
gemensamt organisera och genomföra
firandet alltför litet. Alternativ till brasa och
fyrverkeri i form av ljusspel med laser har
diskuterats, men är ännu för lite utrett. Tills
vidare blir det alltså inget firande.

De anlagda bränderna i våra sophus
Vem/vilka som anlagt bränderna i våra
sophus, varför och vad man eventuellt
riktat sig mot, vet vi fortfarande inte. Vi har
inte fått några fler uppgifter från polisen
efter våra anmälningar. Tyvärr har
föreningen ändå drabbats av ganska dyra
självkostnader för röjnings- och
saneringsarbeten. Låsbyten för begränsad
åtkomst till respektive soprum har
genomförts och den utökade
bevakningen med vaktbolaget fortsätter.

Tillfälligt begränsad styrelsefunktion
För kännedom vill vi informera om att
styrelsen sedan tidig höst arbetat med en
ordinarie ledamot mindre (personliga skäl).
Fr.o.m. mars månad blir vi ytterligare en
ordinarie ledamot färre, då Pernilla
Gripenfeldt flyttar till annan stad och
lämnar styrelsen. Våra suppleanter har
enligt stadgarna kallats in som ordinarie
inför styrelsemöten, men det ordinarie
styrelsearbetet har fått prioriteras om
något.
Tills vidare kommer Andreas Fredriksson att
ersätta Pernilla som ansvarig för uthyrning
av garage- och parkerings platser.
Valberedningen är informerad.

Information inför årsstämman
Ärenden/förslag som du vill att föreningens
årsstämma ska besluta om, s.k. motioner,
ska vara skriftliga och inlämnade till
styrelsen senast den 31 mars 2018.
Föreningsstämman kommer att
genomföras den 23 maj 2018. Du kommer
att få en särskild kallelse till denna.

Vi önskar er en fortsatt fin vinter/vår och ser
närmast fram emot en trevlig föreningskväll
den 21 mars!
Styrelsen

