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Styrelsen
Henry Karlsson – Ordförande
tel. 0733-73 01 77 / brevlåda 105a
Ansvar för ekonomi
Nils-Erik Elf Svensson – Vice ordf.
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg
Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65
Ansvar för tappen
Stefan Öggemar – Ledamot
tel. 0705-126968 / brevlåda151b
Ansvarar för hemsidan och nycklar
Cecilia Leander Afzelius – Ledamot
tel. 0706-550835/ brevlåda 63
Ansvarar för miljö
Britta Karlsson – Suppleant
tel. 0738-413656/ brevlåda 37a
Ansvarar för Gula Huset
Josephine Brandt – Suppleant
brevlåda 147a
Ansvarar för – attest fakturor

ÅRSSTÄMMAN
Tack alla ni som deltog på våran
ordinarie föreningsstämma!
Ny ledamot i styrelsen är
Cecila Leander Afzelius Fbv. 63,
Cecilia var tidigare suppleant.
Ny suppleant i styrelsen är
Josephine Brandt Fbv 147A
Vi hälsar Josephine välkommen till
styrelsen!

BYTE AV ROUTRAR
Byte av routrar i alla bostadsrätter. Ni
som ännu inte hämtat ut er nya
router kontakta Stefan eller Cecilia.

VI ARBETAR JUST NU MED
- Offerter gällande komplettering av
områdesbelysning

BINGOLOTTER
Lite som diskuterades efter
stämman
...
Tänk på att det är bara tillåtet att köra
in i bostadsområdet för i och urlastning.
Gör man det så tänk på att köra
försiktigt, många lekande barn.
Parkering är inte tillåten inne i området.
Vi diskuterade även häckar i området.
Se föreningens styrdokument på
hemsidan under medlemsinfo.

Intresserade att stötta Malmslätts AIK
så hör av er till:
Göran Lindell
Fårbetesvägen 77 A
Tel: 0737-871602

Trevlig sommar

TACK TILL ALLA SOM KOM
Vi är glada över att uppslutningen på
vårdagen i april var stor och att så
många bidrog till att vi får det fint i vårt
område.
Varje gång medlemmar bidrar med sin
insats på våra ”städdagar” så sparar vi
många tusenlappar åt oss och vår
förening!

Önskar
Styrelsen
www.vintunnan.com

