Medlemsblad Brf. Ankaret 2
NR 2 – maj 2021

Ordförande har ordet
Smittskyddsläget fortsätter att ställa till det för oss då
vaccinationerna blivit försenade. Nu verkar det i alla
fall som att det är igång och vi hoppas att vi snart kan
återgå till ett mer normalt liv. Tills vidare har vi dock
att förhålla oss till de restriktioner som finns, därav
lite ändringar av planerna för våren.

Styrelsemöten och stämmor
• 18/5 kl 18.00: Styrelsemöte
• 16/6 Årsstämma
Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta
kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig
framställan.

Peter Olausson
Årsstämma, nytt datum
Vi har flyttat fram datum för årsstämman till den 16
juni med förhoppning att fler då kan delta.
Vi har hyrt stora salen i Folkets Hus för de som vill
och kan vara på plats (förutsatt att smittskyddsrestriktionerna tillåter detta), samt att vi har för avsikt
att även nyttja digital videokonferens.
För att alla ska ha möjlighet att rösta kommer vi
tillämpa poströstning, dvs ett röstformulär som fylls i
och lämnas in till styrelsen innan årsmötet. Mer om
detta i kallelsen som skickas ut runt den 15 maj.
Under årsmötet kommer vi även att informera om
statusen på våra fasader. Vi ser därför gärna att ni
deltar antingen på plats eller via dator, mobil eller
ipad.
Vårens arbetsdag
Vi kommer inte organisera någon arbetsdag till våren,
däremot kommer vi att köpa in jord för att förbättra
rabatterna samt säckar för trädgårdsavfall. Arbeten
kan därmed ske på frivillig basis under vecka 19.
Trädgårdsavfallet tas om hand den 17 maj.
Har ni möjlighet ser vi gärna att ni hjälper till med att
städa ur våra förråd och tvättstugor.
Grannsamverkan
Under veckan hade vi ett försök till inbrott som
upptäcktes i tid, varför ingen skada hann ske. Vi vill
därför passa på att påminna om att vara
uppmärksamma. Ser ni personer som uppträder
misstänkt så fråga gärna vänligt vad de har för ärende,
det räcker ofta för att de ska avbryta då de blivit
sedda.
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