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Påsk 2022
Viktiga datum
Föreningens årsstämma kommer i år att kunna hållas på Kristinehovs malmgård, som
före pandemin. Formell kallelse kommer, men boka torsdagskvällen 19 maj redan nu.
Ytterligare ett datum för kalendern är vårens städdag, söndagen den 8 maj, då vi
hoppas att vårvärmen har kommit för att stanna. Håll koll på anslagstavlorna för mer
information om vår gemensamma städdag.
Föreningen behöver nya styrelseledamöter!
Vid årsstämman i maj kommer halva styrelsen avgå och vi har därmed ett stort behov av
nya krafter. Kontakta Lars Karlbom (sammankallande i valberedningen) på mobil
076 898 5982 eller epost l.karlbom@gmail.com om du har frågor om uppdraget
och/eller vill anmäla ditt intresse.
För de flesta av oss är bostaden vår största ekonomiska investering. Att föreningens
organisation och förvaltning sköts på ett tillfredsställande sett är allas vårt
gemensamma ansvar. Bland de avgående ledamöterna finns bland annat nuvarande
ordförande och ekonomiansvarig, så vi skulle helst vilja få in ett par kandidater med
tidigare erfarenhet av styrelsearbete, kompetens inom ekonomiredovisning eller goda
kunskaper om föreningen. Men styrelsearbetet ger också dig som är nyinflyttad
möjligheten att lära känna dina grannar och är troligtvis det allra bästa sättet att sätta
sig in i hur föreningen fungerar. Så tveka inte att anmäla ditt intresse oavsett tidigare
erfarenhet.
Ny hemsida
Föreningens hemsida https://muttern14.se/ kommer strax få ett ordentligt ansiktslyft!
Adressen är alltså densamma som tidigare, men både struktur och innehåll kommer bli
mer användarvänliga än förut.
Klicka gärna in och ta en titt, och mejla styrelsen@muttern14.se om du upptäcker
att något saknas eller har blivit tokigt, så rättar vi till det så snabbt vi hinner.
Obehöriga besökare
Vi har vid flera tillfällen under höst och vinter haft ovälkomna gäster i våra
gemensamma utrymmen nattetid. Styrelsen håller på att ta in offerter för lås till
soprummen, som verkar vara av särskilt intresse för nattliga besökare. Vi undersöker
också ytterligare åtgärder för att förbättra säkerheten.
Det du kan göra är att säkerställa att ingen smiter in efter dig när du går in, samt att
porten mot gatan inte lämnas uppställd utan uppsikt.

Glad påsk önskar Styrelsen!

