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INFORMATION

MEDLEMSMÖTE
Finansieringsfrågan för nya garageportar till radhusen på Björnramsvägen (GA3) samt
Björnfällsvägen (GA4) kommer att behandlas på ett medlemsmöte den 26:e januari kl. 19.00 i
föreningslokalen.
Styrelsens förslag är att det görs ett kortsiktigt lån ur Högviltsvägen (GA2) istället för att låna externt.
Kallelse kommer att publiceras på hemsidan senast två veckor före mötet. Den som vill ha en utskrift
av kallelsen kontaktar styrelsen så delas den ut i samband med publicering på hemsidan.

MEDLEMSSAMKVÄM
Torsdagen den 23:e mars kl. 19-21 blir det medlemssamkväm i föreningslokalen. Inbjudan kommer
publiceras på hemsida samt Facebookgrupp när det närmar sig.

NYTT RÄKENSKAPSÅR OCH UPPDATERADE STADGAR
På årsmötet senast togs beslut att ändra räkenskapsåret från brutet år till kalenderår vilket också
innebar att berörda paragrafer i stadgarna uppdaterats.
Föreningens nya räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 till 31/12.
Nya uppdaterade stadgar finns på föreningens hemsida: www. vargskinnets.se

INFORMATION OM BYTE AV SNÖRÖJNINGSENTREPRENÖR
Styrelsen har beslutat att teckna med Västerås Service & Anläggning AB som kostar 850 kr/h jämfört
med tidigare 1000 kr/h. Entreprenören är ansluten till kommunens vädertjänst för utryckning.
Styrelsen har mottagit synpunkter på snöröjningen och har framfört dessa till entreprenören så vi ser
fram emot en vit jul. Alla synpunkter är välkomna via hemsidan.
SANDNINGSLÅDOR
Föreningen har sandningslådor placerade på flera ställen i våra kvarter. Ta reda på var den närmaste
sandlådan finns. Denna sand kan användas för att sanda gemensamma samt enskilda områden när
det behövs.
Tyvärr är lådorna tomma i dagsläget (torsdag kväll) men påfyllning av ny sand är beställt.

Forts. på nästa sida.
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NYA MEDLEMMAR
Till alla nya medlemmar som flyttat in: VARMT VÄLKOMNA!
Vi hoppas att Ni kommer att trivas. Information om hur föreningen fungerar och arbetar finner Ni på
hemsidan, www.vargskinnets.se Vi i styrelsen är öppna för frågor närhelst det är något Ni undrar över.
God jul och ett gott nytt kalenderår!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

