april 2017

Till dig, medlem i samfälligheten Rydebäck III Fröholmen

Städning av Green Landscaping 2017
Vid årsstämman för 2014 beslutades att de medlemsdrivna städdagarna ersätts med att köpa in
tjänsten 417 kr/år, där valet föll på Green Landscaping. Under 2016 har tjänstens omfattning
och utförande utvärderats utifrån styrelsens och medlemmars observationer. Vid 2017 års
stämma ska röstas om vi fortsätter köpa in städningen, kostnad 561 kr/år, eller återgår till
städdagar. Omfattningen har utökats till häckklippning, kantskärning, trim av ogräs
(buskagekanter), lekplatser och platsrensning 2 gånger per år mot 2016 då häckklippning och
kantskärning utfördes 1 gång.

Information om möjlighet till laddning av elbilar på föreningens
parkeringar 25 april kl 18:30 (innan årsstämman)
Under året har medlemmar uttryckt önskemål kring laddningsstolpar på föreningens
parkeringar. Styrelsen vill informera medlemmarna vad det kan innebära för eventuellt förslag
till nästa års stämma.

Renovering av Carport/Garage
Målning av carportar i 1:a omgångens renovering (2015) har visat sig inte hålla måttet och
kommer därför att målas om under slutet april – maj. Berörda medlemmar kommer informeras
inför målningen då bilar inte kan parkeras i carportar/garage under ommålning.

Inbjudan till Årsstämma 25 april, kl 19:00
Ni bjuds härmed in att delta i samfällighetens Årsstämma:

• Tisdagen 25 april klockan 19:00, Träffpunkten, Centrumhuset vid
biblioteket, Rydebäck
Under stämman kommer styrelsen att presentera vad som gjorts under året samt vad som
planeras framöver. Dagordningen för mötet hittar du på nästa sida. Årsredovisning kommer att
delas ut till er innan stämman.
Anmälan sker via mail info@froholmen.se, via hemsidan (välj Kontakta oss) eller på talongen
nedan. Talongen lämnas i brevlådan hos kassör Susanne Petersson, Tjärögatan 41 eller
ordförande Lars Håkansson, Tjärögatan 66. Senast 17 april vill vi ha er anmälan.
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud, vilket kräver skriftlig undertecknad fullmakt högst
1 år gammal som anger vilken fastighet det avser. Ombud får inte företräda mer än en medlem.
Kaffe/te och kaka serveras under mötet, varmt välkomna!

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jag/vi kommer på årsstämman!
Namn:____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Vi bor på: _______________________________________________________________
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