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Buffé på Il Piatto

Uthyrningsrummet

Brf Föreningsstämma 11 april 2011

Inga-Lis Johansson som förtjänstfullt
hjälpt till med uthyrningsrummet har nu
inte möjlighet att fortsätta med detta.
Styrelsen söker därför en ersättare till
henne, som tillsammans med Christer kan
hålla i detta tills vi hittar en bättre mer
personoberoende lösning. Om vi inte hittar
ytterligare en person som backup till
Christer, så kan det bli svårt att hålla
uthyrningsrummet öppet.

Vi ses på Il Piatto kl 18.30 för att äta en
god buffé i samband med vårt årsmöte.
Kallelsen kommer att läggas i postfacken
inom kort.

Varmt Välkomna!
Bredbandsinstallationen
Installationerna i lägenheterna pågår enligt
plan. Just nu installeras i 27:an. 29:an är
klar sånär som på en lägenhet, och 3:an
kommer att påbörjas inom kort.
Styrelsen påminner om att varje lägenhetsinnehavare som önskar byta till Ownit bör
tänka på uppsägningstider hos nuvarande
leverantör och att synka dessa med vald
uppstart via Ownit.
Frågor och svar angående installationen
finns på hemsidan. Efter årsmötet finns det
också möjlighet att få ställa ytterligare
frågor.
Nya fyrsiffriga lägenhetsnummer
Du hittar ditt nummer på din ytterdörr
bredvid det gamla numret.
Husvärd i 27:an sökes
Vi söker någon som kan tänka sig att ställa
upp som husvärd i 27:an. Peter Lilliborg
har förtjänstfullt skött denna syssla under
flera år.

Den aktuella bokningslistan för gästrummet finns på vår hemsida. Vänligen
kolla bokningsläget där om ni vill hyra.
Då städningen av uthyrningsrummet ofta är
undermålig, tar styrelsen nu in offert på
månadsstädning. Detta kan innebära en
höjning av avgiften för rummet.
Flaggvakt sökes
Vi söker fortfarande efter en ny flaggvakt,
anmäl gärna ditt intresse till styrelsen om
du kan tänka dig att hjälpa till att
upprätthålla vår flaggtradition.
Nästa styrelsemöte
Inga fler möten är planerade innan
årsmötet. Den nya styrelsen återkommer
med ett datum.
Styrelsen kontaktas lämpligen genom mail
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett
meddelade i föreningens brevlåda i 29:an.

Väl mött på Årsmötet 11 april
Styrelsen

