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Nyhetsbrev maj 2020

Hej allihopa!
Hoppas allt är bra med er alla i dessa ovanliga tider och att ni har haft tid att
njuta av det fina majvädret. Även för föreningen har det blivit en lite annorlunda
vår men här kommer nu lite viktig information angående resten av våren och
sommaren som berör oss alla.

Till att börja med vill vi informera om föreningens årsmöte som kommer äga
rum klockan 19.00 den 25:e maj. På mötet ges viktig information om föreningen
och vad styrelsen har arbetat med under året. Dessutom kommer inval av
revisorer, valberedning och ny styrelse att ske. På grund av rådande
omständigheter kommer mötet att hållas på föreningens uteplats och vi hoppas
att så många som möjligt har möjlighet att närvara. För att underlätta
planeringen uppskattar vi om ni som vet att ni kommer närvara meddelar detta
genom att skicka ett mejl till info@vestersol.se.

Som de flesta av er vet, anordnas
fixardagar i föreningen två gånger per år,
en gång på hösten och en gång på
våren. Alla medlemmar hjälps då åt att ta
hand om fastigheten och trädgården för
att bidra till att hålla nere föreningens
avgifter. Vanligtvis är det även en trevlig
möjlighet för alla medlemmar att umgås
och lära känna varandra bättre men på
grund av Covid19-situationen kommer
årets upplägg bli lite annorlunda. Bifogat i
detta mejl finns en lista där varje medlem
har blivit tilldelad en uppgift att utföra
samt om man ska kontakta någon
specifik person för uppgiftens
utförande. Har man några frågor kring sin

uppgift är det bara att höra av sig till
styrelsen eller till info@vestersol.se.
Tack för att ni hjälper till att hålla trevligt omkring oss!
I samband med detta efterlyser även en person i föreningen som är
svetskunnig då staketet på tomtens framsida är i behov av lagning. Har du
möjlighet att hjälpa till med svetsningen kommer detta såklart räknas som din
uppgift till fixardagarna!
Ha en fortsatt trevlig dag och hoppas att vi ses på årsmötet den 25:e maj. Klä
er varmt! Det kan vara kyligt på kvällarna i slutet av maj.
Vänliga hälsningar Styrelsen
FIXARDAGSUPPGIFTER:
https://mcusercontent.com/08b1e3efd0eb7556b2c5bb89d/files/0581cddb-b2d64fb7-979ce38cb4051369/Justerat_fo_rslag_till_arbetsfo_rdelning_fixardagar_va_r_2020.
xlsx
Listan med uppgifter finns också på anslagstavlan i B-källaren där du signerar
när uppgiften är klar. Har du lagt ner 4 timmar på uppgiften utan att bli klar är
det också OK - signera och meddela då styrelsen vad som kvarstår.
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