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Nyhetsbrev Nr 16

He� all� grannar, här kommer lit� informatio� frå� styrelse� inför pås� oc�
våre� 2021

Först vill vi hälsa alla nya medlemmar välkomna och hoppas att ni kommer trivas.
Om ni har frågor så är det bara att ni kontaktar styrelsen så får vi försöka svara.

Enkät angående intresse för styrelseuppdrag och deltagande i arbetsgrupper
Tack till alla som svarade på vår enkät. Svaren ger möjlighet att i kallelsen till
årsmötet föreslå styrelse och suppleanter.

Blomkrukor vid entreerna
Tack vare enkäten kommer vi även att möjlighet att ha blommor i våra krukor vid
entreerna.
Emma Svensk (i 34:an) och familjen Junttila (i 32:an) har erbjudit sig att sköta våra
krukor vilket vi alla tackar för. Det blir mycket trevligare och välkomnande med
blommor vid entreerna.

1



BRF Lobelian 2021-03-30

Årsmöte 2021
Årsmötet planeras att hållas onsdagen den 2 juni kl 19.00. Liksom i fjol kommer
mötet att hållas digitalt. Närmare information kommer med kallelsen till årsmötet.
Motioner till årsmötet kan läggas i föreningens brevlådor eller mailas till styrelsen.
Motioner som kan tas upp på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 19 april.

P-platser
Två uteplatser är lediga och kan användas för gäster vid korttidsparkering. Platsen
är nummer 4 och 5. Platserna är inte avsedda för långtidsparkering.

Odlingslotter
Det kommer att finnas odlingslotter till alla som önskar. Om intresse finns, skriv ett
mail till styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda (om ni inte redan anmält
intresse).
I mitten av april bör vi kunna ge alla besked om vilken lott de har.

Borttagning av sand
Liksom tidigare år önskar styrelsen att vi själva tar bort sand från parkeringen och
lägger på gruset vid odlingslotterna. Borstar, skyffel samt skottkärra finns i
trädgårdsskjulet.

Styrelsen hoppas att ni alla håller er friska och att ni får en fin påsk och vår.
Vi återkommer med kallelse till årsmöte.

Glad Påsk

Styrelse�

2


