INFORMATION december 2018

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 är ingen avgiftshöjning
för bostadsrätterna planerad det närmsta året.
Som tidigare meddelat har vår vicevärd Nils-Erik Carlström har aviserat att han avser att sluta vid årsskiftet
18/19. Då vi haft svårt att få tag i ersättare har Nils-Erik meddelat att han kan vara behjälplig under 2019. Vi är
dock i behov av att snarast möjlig hitta en ersättare. Är du intresserad eller vet någon som skulle vara intresserad av uppdraget som vicevärd, meddela gärna vicevärdarna.
Föreningen har under hösten färdigställt dokumentation för att följa GDPR avseende hantering av personuppgifter.
Styrelsen har beslutat att byta ut armaturen i matkällarna till LED armaturer med rörelsevakt.
Sättningar i marken som uppkommit på området p.g.a sommarens torka har åtgärdats under hösten.
Åtgärdspunkterna från OVK besiktningen håller på att gås igenom och åtgärdas i höghusen.
Ömangruppen har anlitats för att uppdatera energidelarationen.
Styrelsen har beslutat att höja hyrorna för lokalerna med 100 kr/månad samt för förråden med 10kr/kvm och
år. Höjningen gäller från 1/1.
För löpande information om vad som händer i föreningen fram till nästa informationsblad hänvisar vi till vår hemsida
www.vaxjohus4.se eller informationstavlan vi expeditionen. Det går även att fråga våra vicevärdar som finns på området
dagtid, samt på kontoret på angivna tider.
Valberedningen informerar
Inför årsstämman i maj 2019 önskar valberedningen få medlemmars förslag om ledamöter till styrelsen för Växjöhus nr 4.
Valbar är ” den som är myndig och som är medlem eller tillhör bostadsrättsinnehavarens familjehushåll eller person som
utsetts av stiftarna i föreningens verksamhet” (stad § 15). Valberedning tar tacksamt emot förslag.
Hälsningar från valberedningen
Ulrika Knutsson
Mikael Jonsson
Christian Bengtsson
070-34 08 995
070-54 56 522
0709-32 22 99

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar valberedning och Styrelsen för Växjöhus nr 4

Klipp ut! Lägg i valberedningens postlåda (översta) vid vaktmästeriet senast 1/2 2019
Förslag till valberedningen om styrelseledamöter och suppleanter (eget eller andras namn enl.ovan)
Namn
Kompetens/yrke/sysselsättning
Telnummer

1.__________________________ ______________________________ ________________
2.__________________________ ______________________________ _______________

