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Hej!
Här kommer en sommarhälsning från styrelsen i Thulepark 2.

Föreningsstämma 2019
Den 9 maj var det föreningsstämma i restaurangen på Thulehem med 18 av 25 lägenheter närvarande. Det är återigen kul att se att ni är många som är engagerade i arbetet i föreningen.
Protokoll samt bilagor från stämman finns på vår hemsida http://www.thulepark2.se/ och även
uppladdat i SBC-portalen.

Ny styrelse och suppleanter
Efter föreningsstämman har styrelsen beslutat att konstituera sig enligt följande:
Ordförande Stefan Sjölin nyval 2 år
Kassör Jonna Rosén, 1 år kvar
Sekreterare Carin Svensson, omval 1 år
Ledamot Ann-Catrine Nilsson, omval 2 år
Ledamot Jan Olai, nyval 2 år
Ledamot Mikael Jönsson, omval 1 år
Suppleant Franz-Michael Rundquist, omval 1 år
Suppleant Karin Schornack, omval 1 år

Utemiljön
Som ni har sett så har det under våren hänt en del i vår utemiljö runt huset. I mars planterades
en bokhäck utmed Hjalmar Gullbergs väg och en självstängande grind installerades. Vid trädgårdsdagen den 4 maj planterades ytterligare buskar i trädgården på olika platser. Efter önskemål från er boende så har vi även beslutat att plattsätta delar av grusgången som är utmed cykelstället. Kostnaderna för detta kan vi hålla nere eftersom Mats och Jonna i lägenhet 1002 har
skänkt plattor från sin altan till föreningen. Tack så mycket!
Vi kommer också att påbörja arbete med att försöka förbättra gräsmattan som är mellan Thulepark 1 och 2 eftersom den efter torkan förra året är i väldigt dåligt skick.

Underhållsplan
Under våren har en konsultfirma tagit fram en underhållsplan som vi har informerat om i tidigare
nyhetsbrev. Planen ger oss nu bra stöd när det är dags för olika typer av underhåll så att fastigheten fortsätter att vara i fint skick. Nästa vår är det dags att påbörja det första lite större underhållet genom målning av samtliga träfasader. Under hösten tar styrelsen in offerter för detta. I
kommande nyhetsbrev informerar vi er löpande om planeringen.

Solceller
Vid föreningsstämman beslutades det att inrätta en arbetsgrupp som ska titta vidare på förutsättningarna för att installera solceller på föreningens tak. Kontakt kommer också tas med
Thulepark 1 angående detta. Från Thulepark 2 är det Jan Olai och Ann-Catrine Nilsson som är
med i gruppen.
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Släpp inte in obehöriga!
Precis som i tidigare nyhetsbrev vill vi fortsätta med lite brottsförebyggande information. Det är
viktigt att vi hjälps åt och inte släpper in obehöriga i huset. Det har förekommit att personer har
stått utanför porten och hävdat att de är från hemtjänst och ska göra besök hos boende som
larmat, det har sen visat sig vara falskt. Det finns även andra typer av bedrägerier som man ska
vara vaksam mot och det finns bra information på polisens hemsida angående bl.a. kortbedrägerier, oseriösa hantverkare och nätfiske (phishing). Generellt så är det viktigt att aldrig lämna ut
konto- och kreditkortsnummer till någon särskilt via internet eller telefon.
Länk till polisens hemsida: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/

Skrivelser eller frågor till styrelsen
Vi har möte en gång i månaden, nästa möte är den 11 augusti 2019. 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 postfacken.

Önskar
Ann-Catrine, Carin, Jan, Jonna, Mikael och Stefan

