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Alla nya medlemmar hälsas välkomna till 
vår förening. Diverse information hittar du 
på vår hemsida, adressen är:
 www.domarringenlund.se

Du som tänker göra förändringar i din 
bostad, t ex ändra väggar (göra valv, flytta 
vägg), lägga golvklinker, ändra el- eller 
vattenledningar, flytta golvbrunnar, skall 
anmäla detta till styrelsen FÖRE arbetets 
start, på blanketten som finns på hemsidan, 
under fliken information (eller hos 
vaktmästare Björn). Alla ändringar av 
nämnda slag skall vara fackmannamässigt 
utförda.

Då det har framkommit önskemål från 
boende att få kasta trädgårdsavfall i 
grovsop-containern, har styrelsen 
omförhandlat avtalet med Sysav, och vi får 
nu åter lägga trädgårdsavfall i containern. 
Som tidigare gäller att sten och jord ej får 
kastas i containern, ej heller färgburkar, 
elartiklar, vitvaror, bildäck, eller miljö- 
farligt avfall. 
Vid misskötsel kommer containern åter att 
stängas.



Information angående motioner till årsmöte:
Motioner till årsmötet ska vara inlämnade 
till styrelsen senast den 31 juli. Årsstämman 
hålls sedan i november eller december.
Så här kan man skriva en motion 

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver 
vad ärendet handlar om.

2. Själva motionen – här förklarar du 
bakgrunden till ditt förslag, och 
argumenterar för hur du vill ha det i stället. 
Som regel vinner du på att formulera dig 
kort och kärnfullt!

3. Yrkande – motionen ska avslutas med ett 
konkret förslag, som årsmötet ska kunna 
säga ja eller nej till.

4. Skriv under motionen med ditt namn, 
adress, lägenhetsnummer samt datum, och 
lämna den till styrelsen i brevlådan på 
föreningslokalen.

På förekommen anledning vill styrelsen 
meddela att det inte är tillåtet att använda 
sin parkeringsplats för bilreparationer. 
Olyckor kan ske om en bil kommer i 
oavsiktlig rullning.      

Meddelanden till styrelsen lämnas i 
brevlådan vid föreningslokalen. Vi tar 
tacksamt emot förslag och ideér gällande 
föreningen. 

Styrelsen  önskar alla medlemmar en 

Skön Sommar

http://www.domarringenlund.se/

