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På gång

Informationsmöte 27 april kl 19.00
Styrelsen vill bjuda in alla medlemmar till ett informationsmöte om styrelsens arbete och den
ryktesspridning kring föreningen som du kanske hört. Mötet är den 27 april kl. 19.00 via Teams.
För att delta i mötet skickar du ett mail till styrelsen (mailadress:
styrelsen@brfskinnarviksberget2.se) med ordet ”Infomöte” i ämnesraden. Efter det kommer du
att bli inbjuden till mötet via mail. Tacka sedan ja till inbjudan i mailet och logga in på utsatt tid
så startar mötet. Vi vill att så många som möjligt deltar i mötet och om det finns några frågor
eller oklarheter kring hur man ansluter till mötet så hör av er till styrelsemailen eller direkt till
oss i styrelsen.
”Husets dag” - nytt datum 22 maj
I tidigare utskick har vi nämnt att vi tänker anordna en gemensam städdag för att ordna lite kring
vårt hus och för att ha trevligt tillsammans och lära känna varandra. Ett förslag har inkommit om
att byta namn på städdagen till Husets dag. Det var ett så bra förslag att styrelsen antog det
direkt. Tanken med Husets dag är också att vi ska kunna fånga upp vad det finns för önskemål
kring kommande upprustning av utomhusmiljön.
Av olika anledningar har vi valt att byta datum för Husets dag från tidigare planerade 8 maj till
22 maj. Vi hoppas att detta inte orsakar några problem för er som redan planerat att komma.
Husets dag börjar kl. 11 och vi kommer att bjuda på grillad korv, dryck, kaffe och glass till
barnen (corona-säkert med avstånd till varandra). Förhoppningsvis är vädergudarna med oss och
vi kan njuta av sol och vår tillsammans i våra fina omgivningar. Självklart är alla boende i huset
inbjudna! (Och självklart följer vi alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna
hemma vid sjukdom och hålla avstånd till varandra).
Förlängd tid för inlämning av motioner
Årsstämman är planerad till 15 juni kl. 19.00 (kallelse till stämman kommer senare under våren).
Enligt våra stadgar ska motioner till stämman inkommit till styrelsen senast den 15 april.
Styrelsen har nu tagit beslut om att förlänga tiden till 30 april. Motioner skickas till styrelsen
mail eller läggs i brevlådan i port 35/37.

Bästa vårhälsningar,
Styrelsen

styrelsen@brfskinnarviksberget2.se

