Hej!
Munsö juli 2020
Så är det dags igen för årsmöte, med sista svarsdag fredagen den 28 augusti. På grund av
Covid 19-pandemin kommer vi i år inte ha ett fysiskt möte i Husby skola utan vi sänder ut det
brevledes. Alla som har uppgett en email-adress får alla handlingar via e-mailen, andra får
handlingarna via snigelpost. För att underlätta hanteringen ber vi de som har e-mail att
uppge den. Det är dessutom viktigt att uppdatera era uppgifter i medlemslistan om något av
dem ändras. Detta för att vi lätt ska kunna få tag i er om det så behövs, tänk på att
uppdatera telefonnummer!
Hur sker årsmötet?
I utskicket finns kallelsen och en röstsedel. På röstsedeln kryssar ni för det alternativ som ni
finner lämpligt. Läs igenom de bilagor som finns med i utskicket. Sedan fyller ni i namn,
adress och e-mailadress och sedan skriver ni under. Sedan skickar ni röstsedeln VIA
SNIGELPOST till den adress som står på själva röstsedeln. Brevet skall vara poststämplat
senast den 28 augusti för att vara giltig. Inskannade röstsedlar är inte giltiga. Det går även
bra att lämna brevet i sekreterarens brevlåda senast den 28 augusti. Sekreteraren och
ordföranden räknar sedan ihop rösterna och sedan skrivs årsmötesprotokollet som vanligt.
Det skickas sedan ut med höstutskicket.
ETF har en hemsida, www.ekebylandet.se som uppdateras regelbundet. ETF har även en
egen facebook sida. För att komma i kontakt med styrelsen, vänligen skicka ett mail till
styrelsen@ekebylandet.se.
Info från vattenansvarig: Det är viktigt att alla tomtägare som är anslutna till sommarvattnet
hjälper till, på våren får den enskilde fastighetsägaren själv koppla ihop sina klokopplingar
och öppna sin kran när sommarvattnet önskas tagas i bruk. På hösten kan den enskilde
fastighetsägaren stänga sin kran och koppla isär klokopplingen och tömma sin egen ledning
(och enskilda kranar ute i trädgården) som förberedelse inför vintern. Märk upp var er
koppling på huvudledningen är, exempelvis med en pinne med flagga på. Under
vår/sommar/höst åligger det även fastighetsägaren att röja runt de kopplingar som finns
kring sin egen tomt för att det skall vara mer lättåtkomligt för den/de som är ansvariga.
Med denna försändelse finner du följande:
Försättsblad,
Kallelse till årsstämman,
Verksamhetsberättelsen,
Bokslutet,
Revisionsberättelse,
Motion från medlem,
Inbjudan till arbetsdag.
Väl mött!
Styrelsen, genom Evelina Brus, sekreterare
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