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Årstämma, Söndagen 1/6, kl. 13.00!

Valberedningen informerar

Inför kommande val av styrelseledamöter och sup-
pleanter vet vi att vi behöver minst ett par nya namn 
på personer som är intresserade av att arbeta i vår 
styrelse. Är du själv intresserad eller vet någon som 
intresserad? Hör då snarast av dig till valberednin-
gen.

Rikard (Tomatv. 4) och Birgitta (Gulmårev. 31)
 
E-mejl: valberedning@brfgulmaran.se

Årsstämma
Brf Gulmåran kommar att ha sin årsstämma sönda-
gen den 1:e Juni, klockan 13.00. Som vanligt kommer 
mötet att äga rum på Hildedals Förskola.

Om du vill ha med någon motion till mötet måste 
denna vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 
7:e maj.

Endast frågor som är föranmälda kommer att kunna 
behandlas på mötet.

Separat kallelse till årsstämman inklusive samtliga 
möteshandlingar kommer att distribueras senast två 
veckor innan mötet.

Under mötet kommer vi bla behandla Årsbokslutet för 
2007, samt att välja en styrelse för verksamhetsåret 
2008.

Kom ihåg;
7:e maj, sista dag för motioner
1:e juni, Föreningens årsstämma

Korvgrillning
Vårens städdag ersätts av en korvgrillningsaktivitet!

Efter årsstämman kommer föreningen att arrangera 
en grillkväll för alla medlemmar. Styrelsen ordnar 
med grillar, ni själva får ta med det som ska grillas 
och drickas.

Vid fint väder kommer vi hålla till på föreningens 
allmänning mitt i området, vid regn kommer vi att 
hålla till vid Hildedals förskola.

Passa på att utmana dina grannar eller den nya styrels-
en i kubb eller andra roliga aktiviteter!

Grillningen beräknas starta ca 14.30 - 15.00.

Väl mött!

Ombesiktning av mark
Många av medlemmarna har problem med den mark 
som tillhör deras tomter. Bland annat är det flera hus 
som har problem med att marken är alldeles vatten-
sjuk, så att det som planteras helt enkelt dör.

Efter stora påtryckningar från styrelsen så har JM gått 
med på att göra en ombesiktning av de marken på de 
tomter som har problem med markkvaliten.

Styrelsens förhoppning är att besiktningsmannen 
delar vår åsikt att JM har gjort ett undermåligt jobb 
med markentreprenaden, och att detta blir åtgärdat.

Ombesiktningen kommer att ske den 8:e maj, från 
kl.15.00.

Besiktning kommer endast ske på det tomter som har 
anmält att de har problem med sin mark, enligt den 
undersökning som gjordes under förra hösten.

Maila till ordforande@brfgulmaran.se om det är 
någon ytterligare som vill anmärka på sin tomtmark, 
ange då vad det är ni upplever som felaktigt.

Besiktningen ska ses som en komplement till den 
markbesiktning som gjordes förra året, och ska inte 
förväxlas med slutbesiktningen av husen som kom-
mer att ske under vintern.


