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Snart är våren här vilket även betyder att det börjar närma
sig tid för vårt Årsmöte.
Kolla på vår Hemsida
Årsmötet kommer i år att vara onsdagen den 9 mars kl 19:00. I år har
vi bytt lokal och kommer hålla till i Gula Huset mitt emot
Bollegården. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast
fredagen den 19 februari. Motioner kan antingen lämnas skriftligen
till ordföranden eller alternativt skrivas in på vår hemsida
www.erikstorp-bollebygd.se under rubriken ”Kontakt”
Gårdsrepresentanten ser till att senast inför vårt styrelsemöte i februari
lämna in namnförslag på följande poster inför det kommande
verksamhetsåret:
Grupp 1 en suppleant på ett år
Grupp 2 en ordinarie på 2 år och en suppleant på 1 år
Grupp 3 en ordinarie på 2 år och en suppleant på 1 år
Grupp 4 en ordinarie på 2 år och en suppleant på 1 år
Grupp 5 tilläggsval aven ordinarie på 1 år och en suppleant på 1 år

Elproblem avseende gårdsbelysningen
Som ni kanske uppmärksammat har vi under januari haft problem
med gårdsbelysningen. Det är ett elfel någonstans i kablarna. Efter
2 heldagars felsökning ihop med elektriker har vi lyckats begränsa
felet till kablarna mellan 6 stolpar på grupp 5. Detta är orsaken till
att gårdsbelysningen på grupp 5 inte varit tänd. Förhoppningsvis
kommer vi att fortsätta felsökningen nu på måndag och att vi ska
kunna åtgärda felet så vi åter får en fungerande gårdsbelysning på
gruppen. Jag vill be de boende på Grupp 5 om ursäkt för de
eventuella olägenheter felet orsakat er och hoppas ni har
överseende. Men det är inte enkelt att få tag i elektriker som utan
vidare kan avsätta så här mycket tid för att felsöka.

Du har väl inte missat att titta
på vår fina hemsida:
www.erikstorp-bollebygd.se
På de olika flikarna hittar du
massor av värdefull
information både för dig och
eventuella spekulanter på din
fastighet om du står i begrepp
att sälja. Här finns även
ritningar och foton på vår
Samfällighet.

Nya
fläktfilter?
Jag har nu fått in nya
fläktfilter.
Du kan hämta detta hos
mig på
Skräddaregårdsvägen 14.
Kostnaden för ett paket
med 2 x 2 filter
(2 omgångar) är 400 kr
eller för ett halvpaket med
en uppsättning 200 kr.
Betalning sker via
inbetalningskort till
Samfälligheten.

