Vårhälsning Thulepark 2
MARS 2019

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

Årsstämma
Torsdag den 9 maj 2019 kl. 18.30 är det årsstämma i föreningen. Vi är i caféet på Thulehem
precis som förra året och lättare tilltugg serveras från kl. 18.00. Kallelse och övriga handlingar till
mötet skickas ut via e-post 2-4 veckor innan mötet. Om ni inte har möjlighet att närvara får ni
gärna lämna in en fullmakt. Om ni redan nu vet att ni kommer till stämman kan ni skicka ett epost till kontakt@thulepark2.se med information om hur många som kommer samt om ni har
några kostavvikelser.

Motioner till årsstämma
Om ni önskar anmäla ärenden till stämman ska detta skickas in senast på söndag den 31 mars
2019. Ärendena skickas antingen via e-post till kontakt@thulepark2.se eller läggs i föreningens
brevlåda vid postfacken.

Trädgårdsdag
Lördag den 4 maj 2019 kommer vi att ha en gemensam trädgårdsdag där vi hjälps åt för att få
gården vårfin. Vi samlas kl. 10.00 och fördelar arbetsuppgifterna. Under dagen bjuder föreningen
på fika, korv och bröd. Hör gärna av er om ni har förslag på vad vi ska göra under dagen.
Intresseanmälan sätts upp i trappuppgången.

Häck och grind utmed Hjalmar Gullbergs väg
Vid styrelsemötet den 7 mars 2019 beslutade styrelsen att anlita ett företag som ska plantera en
avenbokhäck utmed Hjalmar Gullbergs väg. De ska även sätta upp en självstängande grind vid
infarten från cykelbanan. Arbetet sker i höst eftersom det är mest gynnsamt för häcken att planteras då.

Felanmälningar och garantitid
Vi vill påminna om att eventuella felanmälningar ska göras till vår förvaltare Clifas kundtjänst.
Deras telefontid är vardagar kl. 07.00-16.00 (dag före röd dag till kl. 14.00). Telefonnumret är
046-10 14 02. Clifa nås även på felanmalan@clifa.se Vid kontakt via e-post är det viktigt att
ange vilken bostadsrättsförening som det rör sig om samt lägenhetsnumret.
Undantaget är felanmälningar som rör vitvaror, dessa görs direkt till Bosch. Kontaktuppgifter
finns i boendepärmen.
Här vill vi även informera att garantitiden på samtliga vitvaror är fem år och inget annat.

Skrivelser eller frågor till styrelsen
Vi har möte en gång i månaden, nästa möte är den 4 april 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.
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Hälsningar
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 e-post till kontakt@thulepark2.se eller genom att lämna en lapp i vår brevlåda vid
postfacken.
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