Medlemsinfo Juli 2020
Styrelsen har för avsikt att löpande skicka ut information vad som pågår i styrelsen och därmed i
föreningen. Informationen kommer under säsong hängas upp på anslagstavlorna och på toaletten
– håll ögonen öppna!
Styrelsen
Som ni kanske har sett är i princip hela styrelsen nytillsatt per årsmötet i slutet av juni. Överlämning har skett, men det tar lite tid att sätta sig in i
pågående frågor. Vi ber er ha lite överseende med detta.
Föreningshuset
Vi har en vattenskada i föreningshuset. Det gör att vi förnärvarande ej kan hyra ut huset till medlemmarna. Försäkringsbolaget är kontaktat och en
åtgärdsplan håller på att tas fram.
Ska du bygga till/bygga om eller bygga byggnad?
Innan du börjar önskar vi att du läser igenom trivselreglerna ordentligt. Byggregler finns på sista sidan. För att vara på den säkra sidan önskar vi att
ritningar skickas till styrelsen för godkännande innan bygget påbörjas. (Detta för att spara alla energi) Att ersätta en bräda eller reparera räknas inte
som byggnation.
Flaggstången
Det står medlemmarna fritt att använda flaggan som ligger på toaletten. Det finns dock ett villkor: Ta ned den vid dagens slut.....
Naturens odjur
Det är ohyggligt många mördarsniglar nu. Du kan hjälpa till att hålla ned beståndet genom att plocka bort de slemmiga krakarna. (Vilken
avlivningsmetod du väljer är helt upp till dig) Du kan även hjälpa till genom att hålla gräset klippt.
Det är även mycket getingar i år. Tips är att hänga upp en brun papp-påse i taket, eller där problem uppstår. (Dom är inte jättesmarta, utan tror att
det är upptaget.
Vilket härligt gäng vi är!
Då det här skrivs samma dagen som vi hade ”städ-dag” så tänker jag: Wow – vilket härligt gäng. Tacksamma är vi förstås till vår eminenta
festkommitté som denna gång bjöd på en smarrig pastasallad.
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