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Hej!

Skötsel av lägenhet

Vi i styrelsen vill här skicka en sommarhälsning med några korta informationspunkter.

Alla lägenheter har fått en gedigen boendepärm med skötselanvisningar. Vi rekommenderar att du tar en titt i pärmen och
ser över anvisningarna som finns. Det är
viktigt att t.ex. smörjning av lås sköts enligt
anvisning. Om inte det hanteras rätt finns
det en risk att garantier upphör att gälla.

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.

Fakturor från SBC skickas till Kivra

Tack vare bra förberedelser var samtliga
medlemmar representerade. Vi kunde därför vid ett möte anta det nya förslaget till
stadgar som styrelsen tagit fram i samarbete med advokat Johanna Larsen.

Vår ekonomiska förvaltare, SBC, har nu
anslutit sig till den digitala brevlådan Kivra.
Där kan du automatiskt få fakturautskick
och annan information från SBC. Om du
redan är ansluten till Kivra, men inte vill ha
information från SBC dit behöver du ändra
detta i dina inställningar hos Kivra. Det
finns fortfarande möjlighet till autogiro, efaktura eller pappersutskick. En fördel är att
i Kivra kan man snabbt lägga in sina fakturor till betalning

Protokoll samt bilagor från stämman finns
på vår hemsida http://www.thulepark2.se/
och även uppladdat i SBC-portalen.

Mer info om detta finns på SBC:s hemsida,
https://www.sbc.se/kontakt/autogiro-efaktura--kivra/

Ny styrelse och suppleanter

Bifogat är frågor och svar om Kivra.

Efter föreningsstämman har styrelsen beslutat att konstituera sig enligt följande:

Tack!

Föreningsstämma 2018
Den 16 maj 2018 var det föreningsstämma i
restaurangen på Thulehem.

Ordförande Jonna Rosén, omval 2 år
Kassör Ann-Catrine Nilsson, 1 år kvar
Sekreterare Carin Svensson, 1 år kvar

Vi vill avsluta med att tacka Katia Dahlberg
för allt arbete som hon har lagt ner när hon
under två år varit ordförande i föreningen.
Vi vill även tacka Ann-Charlotte Olai för
hennes insats som styrelsesuppleant.

Ledamot Mikael Jönsson, 1 år kvar
Suppleant Franz-Michael Rundquist,
omval 1 år
Suppleant Karin Schornack, omval 1 år

Skrivelser eller frågor till styrelsen
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 brevlådan vid postfacket.

önskar
Jonna, Ann-Catrine, Mikael
och Carin

