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Nu är det 2018

OVK

God fortsättning på det nya året! Vad väntar oss?
Jo, som vi meddelade redan på årsstämman i
våras kommer vi att behöva byta de övre taken.
Detta är ett omfattande och kostsamt projekt och
därför genomförs det i två etapper: Del ett sker
under 2017 och del två under 2018. Mer
information om detta kommer löpande så
småningom.

En obligatorisk ventilationskontroll har
genomförts. Styrelsen har fått en rapport över
statusen. Vi kan konstatera att inga allvarliga
brister föreligger, men ett antal åtgärder måste
ändå vidtas. Leif Broman och Stefan Lindgren
håller i detta. Vissa åtgärder kommer föreningen
att stå för, men i några fall måste medlemmen
själv ansvara för att felen åtgärdas.

Förverkade julgranar
Var och en ansvarar för att forsla bort grenar och
ris. Använd gärna komposterna som sista viloplats
för era gamla uttjänade julgranar.

Bokningar via hemsidan
Vi har tidigare aviserat att en förenkling av
bokningar är på gång för allrummet och bastun i
föreningslokalen samt för föreningens släpkärra.
Denna kalenderfunktion kommer att tillämpas
fr o m 1 mars. På detta sätt kan man göra alla
bokningar från dator, surfplatta eller mobiltelefon
och behöver inte tillgång till nycklar till
korridoren utanför expeditionen.

Förändring av P-platser
Vi har tidigare haft 3 parkeringsplatser för gäster
längst bort mot återvinningsstationen. Dessa
platser flyttas nu ut på gatan eftersom antalet pplatser där har utökats enligt skyltningen. Därmed
får vi ytterligare platser för våra medlemmar att
hyra.
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Vad händer om man inte har tillgång till tekniska
hjälpmedel och behöver hjälp..?
Lugn – Ann-Kristin Karlsson Tuvvägen 66
kommer att finnas till hands om det behövs.
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Mingla med styrelsen

Motionsdags!

Finns det frågor du vill diskutera med styrelsen?
Det kan gälla någon förändring man funderar på –
vad får man göra enligt stadgarna mm? Kanske
vill du stämma av en eventuell motion.
Välkommen att informellt träffa styrelsen i
föreningslokalen över en kopp kaffe! Vi finns på
plats måndag 6 feb kl 18-20.

Tiden går fort och det börjar bli dags att fundera
på eventuella motioner till årsstämman. Styrelsen
behöver din motion senast 28 februari för att
kunna behandla den till årsstämman som äger
rum 17:e maj. Lämna motionen via hemsidan, via
mail eller i brevlådan vid föreningslokalen. Vi
återkommer med närmare information längre
fram.

Vart tog pollarna vägen?
Efter lite förseningar fick vi våra pollare
levererade. Om ni undrar varför de inte är på plats
beror det ju på att snöröjningen måste vara klar
för säsongen, så att plogen inte förstör pollarna.
De flesta fundamenten är klara och monterade i
marken enligt våra önskemål.
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