Hösthälsning Thulepark 2
SEPTEMBER 2018

Glöggmingel
Den 16 december 2018 blir det precis som
tidigare år ett glöggmingel på gården.

Hej!
Här kommer en hösthälsning från styrelsen
för Thulepark 2 med några korta informationspunkter.

Anmälningslista och ytterligare information
skickas ut när det närmar sig.

Skrivelser eller frågor till styrelsen
Riktlinjer för andrahandsuthyrning
Om någon av er önskar att hyra ut er lägenhet i andra hand måste detta godkännas av styrelsen. Därför har styrelsen beslutat om riktlinjer för hur detta ska ske.
-

-

-

-

En skriftlig ansökan ska ske senast 3 månader innan uthyrningen
påbörjas.
Uthyrningsperioden får vara max
12 månader, därefter måste förnyad ansökan ske i god.
Den sammanhängande perioden
för andrahandsuthyrning är max 3
år. Om uthyrningen ska förlängas
ytterligare måste det finnas särskilda skäl till detta.
Enligt våra stadgar tar föreningen
tar ut en avgift för andrahandsuthyrning.

Ytterligare information om andrahandsuthyrning samt den blankett som ska användas finns under Mitt SBC på SBC:s webbplats https://www.sbc.se/.

Styrelsen har möte en gång i månaden. Om
du har frågor eller skrivelser till styrelsen
ska dessa skickas in senast den sista,
månaden innan för att de ska kunna tas
upp på kommande möte. Ärenden skickas
till kontakt@thulepark2.se eller läggs i föreningens brevlåda vid postfacket.

Hösthälsningar
önskar

Odlingslådorna
På gården finns det tre odlingslådor som
tillhör förening. De har tidigare skötts av
Mikael Jönsson, men fr.o.m. augusti så
sköts de av Ann-Charlotte Olai, lägenhet
1006. Tanken med lådorna är att alla ska
kunna ta del av det som växer där.

Förändringar i utemiljön
Vi planerar för en del förändringar i utemiljön.
Under hösten planerar vi att plantera en
bokhäck utmed Hjalmar Gullbergs väg.
När alla åtgärder kring 2-årsbesiktningen är
klara kommer vi även att titta vidare på att
förbättra gången mot Hjalmar Gullbergs
väg.
Om ni har några förbättringsförslag får ni
gärna skicka in dessa till oss.

Jonna, Ann-Catrine, Mikael
och Carin

Om du har några frågor eller synpunkter så
tveka inte att höra av dig till oss.
Vi nås lättast genom att skicka mail till
kontakt@thulepark2.se eller genom att
lämna en lapp i vår brevlåda vid postfacken.

