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MEDDELANDE

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 19 maj 2020
Anita Nordstedt-Sparrvik ................
Lennart Isacsson .....................................
Hassan Hashemian ...............................
Roland Andersson .................................
Victoria Bergstrand ...............................
Per Lundahl .................................................

Ledamot/ordförande
Ledamot/vice ordförande/sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, Riksbyggens förvaltare

Lars Arwidsson ......................................... Suppleant
Carina Wiberg ........................................... Suppleant
Marie Fredlund ......................................... Suppleant, Riksbyggens ekonom

Föreningens revisorer
Christina Lind ............................................ Föreningens revisor
Emil Pålsson ................................................ Föreningens revisor suppleant

Valberedning 2021
Lena Isaksson ............................................ Sammankallande
Magnus Andersson
Erik Olin

Årsstämma
Det var en unik årsstämma och den hölls utanför gästlägenheten på gräsmattan. Styrelsen vill tacka alla er medlemmar som kom. Det var totalt 29
medlemmar. Till er som vill ha kopia på årsmötesprotokoll - skicka ett mejl
till anitasparrvik@hotmail.com så skickar jag över det. Detta för att spara på
miljö och kostnader för tryck.

Brf Concordia i Malmö
Styrelsen
Juni 2020
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Rastning av hundar/katterg

Rastning av

Den senaste tiden har någon rastat sin
hundar
hund på gården och även lämnat avoch
katter
tryck som bestått av hundbajs. Det är
förbjuden!
inte tillåtet med rastning av djuren på
gården. Händer det en olycka så plocka
upp efter ert djur. Tänk på att vi har barn som vistas på gården.

Grillningstider

1–2

När ni använder grillarna på gården - En liten påminnelse om att ni måste
se till så att glöden vid grillarna är släckta innan ni lämnar området och att
ni gör rent efter er. Det är tillsammans som vi skapar trivsel.

Portikerna Baltzarsgatan/Fabriksgatan och garageporten
Se till så att portarna stängs när ni går ut.
Det tar en stund vid portiken Baltzarsgatan innan den går igen, och detta
berorpå att vi har en viss eftersläpning för att underlätta för medlemmar
med funktionshinder.

Garageporten
SNÄLLA – vänta kvar tills porten gått ner – ingen av oss vill ha in obehöriga
i garaget. Återigen, tillsammans skapar vi trivsel och trygghet

Miljörummen
Kasta rätt saker på rätt ställe. Har ni problem med vad ni kan och inte kan
kasta i miljörummen, kontakta någon i styrelsens så kan vi vägleda er.
Häromdagen var det någon som ställde en trätrall i lilla miljörummet vilket inte är tillåtet. Vi måste lära oss att kasta korrekt.

Bokbytarhylla
Baltzarsgatan 14 B (Cykelkällaren)
(Alla medlemmar kommer in till 14 B via garaget)
Vi vill på nytt göra er uppmärksamma på att i cykelrummet Baltzarsgatan 14 B finns en stor bokhylla där ni kan lämna böcker, CD, Dvd och själva
låna.
Finns ett anslag på dörren så att ni hittar rätt.
Mycket uppskattat av de som hittat detta.

ComHem övergår till digita TV
8 september 2020
På vår hemsida Brf Concordia kan ni läsa mer ingående om vad som ska ske och vad ni som medlem behöver göra.
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Styrelsens inbokade möten
Tisdagen den 25 augusti, tisdagen den 29 september,
tisdagen den 27 oktober och tisdagen den 1 december.
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Styrelsen vill passa på att önska er en fin sommar!

