Nyhetsbrev, juni 2011
Hej medlem! Här kommer lite information
om den stundande trädgårdshelgen,
information om den gångna årsstämman
och sommarens fest!
Trädgårdshelg 18-19 juni
Då var det dags för den andra
trädgårdshelgen och vi fokuserar på att
snygga till inför högsommaren.
Klippning av områdets gemensamma
häckar är av hög prioritet, liksom rensning
av ogräs. Se på kartan på baksidan vilket
ansvarsområde du tillhör och fråga dina
grannar vad som redan är gjort.
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Inbrott i bilar
Tyvärr
har
området
drabbats
av
återkommande inbrott i bilar och vi vill
därför att alla håller lite extra uppsikt.
Polisen är underrättad.

Om du inte kan närvara under helgen får
du gärna göra ”din del” helgen före eller
efter.

Har det hänt något med din bil? Glöm inte
underrätta både styrelsen och polisen!

Som vanligt så bjuder föreningen på
grillning på stora lekplatsen på söndagen
kl. 13.30 där vi har köpt in grillkorv,
kryddkorv, hamburgare och bjuder på kaffe,
saft och kaka. Om vädret tillåter även ett
fruktfat med godsaker!

Årsstämman

Tänk på att klip
pa buskar och
trädgrenar utmed
gångarna så
att utryckningsf
ordon lätt kan
komma förbi!

Den årliga stämman i föreningen har varit
och vi tackar alla som kunde närvara.
Protokoll kommer att skickas ut inom kort
men allt fortlöpte utan problem. Det togs ett
enhälligt beslut om att tillsätta en
utredning för att se vilka kostnader och
möjligheter som finns med kapitaltillskott.
Vi vill poängtera att inget är bestämt än,
utan det är endast en utredning.
Ifrån styrelsen så avgick Lars efter en längre
tid i styrelsen och vi tackar både han och
Jörgen för deras tid och engagemang!
Valberedningen lade fram förslag på fyra
nya ledamöter, två suppleanter och en
internrevisor där alla valdes in. Mer
information om uppdrag kommer när den
nya styrelsen konstituerat sig.
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De nya ledamöterna är

Sommarfest 30 juli

Leif Wilhelmsson, Lyftvägen 5 (2 år)
Lars Jensen, Lyftvägen 19 (2 år)
Anita Berglund, Mäldvägen 7 (1 år)

Föreningen kommer att arrangera en
grillfest den 30 juli på ”boule”-planen nere
vid husen med carport på tomten (Lyftvägen
3-27).

Fredrik Klason, Mäldvägen 31 (2 år)
Nya suppleanter är
Georgeta Anton, Lyftvägen 31 (1 år)
Johan Knutsson, Mäldvägen 15 (1 år)
Internrevisor är
Dominique Fägerström, Lyftvägen 57 (1 år)
Omval gjordes av
Johan Nordström, Lyftvägen 26 (1 år)
Sven Jiserup (Lyftvägen 35) och Robert
Bertilsson (Lyftvägen 21) har båda 1 år kvar
på sin invalda tid.

Vi har hyrt in Grillmästaren som kommer
och grillar en stor variation och även säljer
viss dryck. Ett tält kommer att hyras in med
bord
och
stolar
så
att
vi
tål
väderförändringar!
Vill du vara med och arrangera detta? Vi
behöver folk till en festgrupp som hjälper
oss
med
planeringen!
Mejla
styrelsen@rokepipan.se eller prata med
Johan eller någon av de andra i styrelsen!
Bästa sommarhälsningar
Styrelsen

Ansvarsområden vid trädgårdshelger
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