Januari/Februari 2020

Träff med Fritidsgården
Strax innan jul var representanter från Fritidsgården och träffade styrelsen. Vi pratade om hur vi
ska samarbeta för att skapa en ännu mer trivsam miljö för oss som bor och vistas på
Henriksdalsberget med omgivningar. Har du idéer kring vårt samarbete? Hör av dig till styrelsen
eller till Fritidsgården.
Tvättstugan
Tyvärr måste vi än en gång påminna om att din tvättstugetagg är personlig - den är för dig och ditt
hushåll - den ska inte lånas ut till grannar, eller andra som inte bor i din lägenhet. Du är
personligen ansvarig för tvättstugan för alla bokningar som sker med din tagg.
Tack alla hundägare....
som inte rastar sin hund på innergården och dessutom håller den kopplad. Det är glädjande när
vi alla följer våra gemensamma trivselregler och den lokala ordningsstadgan där det står att alla
hundar ska vara kopplade. Och de gäller självklart oavsett storleken på din hund. Låt oss slippa
lägga våra gemensamma pengar på fler förbudsskyltar om koppeltvång :-)
Årets ordinarie föreningsstämma blir torsdag 28 maj kl 19
Alla vi medlemmar ses som vanligt i Danviks Centers restaurang där alla bjuds på fika med dopp så kom gärna en stund innan för att träffa nya och mer välbekanta grannar. Kallelsen med
dagordning kommer i din brevlåda mellan den 16 april - 14 maj
Ärenden / Motioner till ordinarie föreningsstämma - senast den 31 mars
Har du en idé eller förslag till förändring som du vill att föreningsstämman den 28 maj ska ställa sig
bakom, och styrelsen får i uppdrag att verkställa? Skriv då en s.k. motion och lämna in den till
styrelsen, senast tisdag den 31 mars ska styrelsen ha tagit emot din motion. Mer information - se
utskicket om viktiga datum våren 2020.
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