Brf Domarringen i Lund

BoNytt Maj 2012
Nya medlemmar hälsas ♥-tligt välkomna
till vår förening. Nyttig information (t ex stadgar och riktlinjer för utemiljön) hittar du på
vår hemsida, adressen är:
www.domarringenlund.se
För att göra vårt område ännu bättre tar styrelsen gärna emot tips, förslag eller frågor i
brevlådan på kvarterslokalen.
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Styrelsen har haft budgetmöte, och kan meddela att föreningens ekonomi är fortsatt god.
Detta gör att vi även under kommande räkenskapsår kommer att ha
, för tolfte året i
rad! Nästa styrelsemöte är den 19 juni.
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Efter 25 år börjar det bli dags att se över grönskan här i området. Många träd på parkeringarna “drösslar” ner på bilarna, och en del av
dessa träd kommer att tas bort.
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vara inlämnade senast den 31 juli. “Mindre”
ärenden kan lämnas när som helst till styrelsen. Motioner är för sådant som stämman
behöver besluta om. En motion innehåller:
1. En rubrik som kortfattat beskriver
vad ärendet handlar om.
2. Själva motionen – här förklarar du
bakgrunden till ditt förslag, och
beskriver hur du vill ha det i stället.
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.

Styrelsen önskar alla
medlemmar en skön sommar

☺

Stort tack till alla som tar på sig det extra lilla
besväret att samla matavfall i de bruna påsarna. Detta fungerar mycket bra, och bidrar till
att hålla mängden hushållsavfall nere.
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Motioner till årsmötet ska

☺

Vid
ska du ringa Riksbyggen 0771-860 860 som är tillgängligt dygnet runt. Riksbyggen slussar sedan ärendet
vidare till den som ska åtgärda felet.
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