INFORMATION december 2015

Händelser under året
Vi i styrelsen vill passa på att informera lite om vad som har hänt i föreningen sedan förra informationsbladet.
Styrelsen jobbar kontinuerligt med att förbättra föreningen. Alla beslut som fattas görs med bostadsrättsinnehavarnas ekonomiska intressen i åtanke. Tack vare vår goda ekonomi i föreningen så har styrelsen beslutat att
lämna avgiften för 2016 oförändrad mot nuvarande nivå.
Byte av panelen på de fristående garagen är påbörjat. Samtliga fristående garage kommer att åtgärdas. Arbetet beräknas vara klart till 2016-06-30.
Ny fontän har inskaffats och ersatt den gamla vid hus 31.
Vid hus 47 kommer ny belysning sättas upp. Detta för att förebygga framtida problem med skadegörelse m.m.
Styrelsen har sett över och justerat hyrorna av lokaler och förråd till icke bostadsrättsmedlemmar. Detta då
vissa hyror tidigare ansågs ej marknadsmässiga.
Vid hörnet av hus 29, mot garagen, håller vi på att kolla på möjligheten att uppföra tre st nya garage. Tanken
är att dessa ska vara något större för tex SUVar.
Vår administrative vicevärd har avicerat att han har önskemål om att sluta vid halvårsskiftet 2016. Är du eller
har du någon som är intresserad så kontakta gärna styrelsen.
Till sist vill vi påminna om att ni kan finna nyheter och löpande information på vår
hemsida www.vaxjohus4.se eller på informationstavlan vid expeditionen. Hemisdan kommer även att få ett
nytt utseende under våren för att förenkla uppdateringen.
Motioner till föreningsstämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31/1 2016.
God Jul & Gott Nytt År
önskar
Styrelsen för Växjöhus nr 4
Valberedningen informerar
Inför årsstämman i maj 2016 önskar valberedningen medlemmarnas förslag om ledamöter till styrelsen för
Växjöhus nr 4. Fyll i talongen längst ner på sidan. Lämnas i valberedningens postlåda vid vaktmästeriet senast 2016 02 15.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar valberedning för Växjöhus nr 4
Ingrid Lundqvist
Mikael Jonsson
Christian Bengtsson
Carin Grönevik
070-3124791
070-5456522
0709-32 22 99
0709-52 97 60
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