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Sooooool! Härrejisses vilket fantastiskt väder vi har, även om det blivit några grader
kyligare & kommit något (men välbehövligt) regnstänk den senaste veckan. 30
graders värme, sol i mängder, bad i havet, läskande lemonad och en härlig grilldoft i
luften – kan det bli bättre? Njut!

VÄLKOMMEN ÖNSKAR VI våra nya medlemmar Sara och Gustav Danielsson

på TS16B och Marcus Lindström och Cat Königsson på TS9A.

Först och främst vill vi tacka er alla för den fina uppslutningen på vår nya Vårträff. Ett extra
stort tack till alla som hjälpte till med de olika aktiviteterna & till de som hjälpte till att
tvätta av grannarnas balkonger på olika håll. Vi hoppas att denna nya Vårträffs-approach
faller er i smaken och känns som ett mysigt sätt att umgås på. Låt oss se vad vi kan hitta på
till höstträffen! Har ni förslag på aktiviteter så släng iväg ett mejl till oss, mejladress &
annan kontaktinformation hittar ni längst upp i detta nyhetsbrev.

Vi kan komma med det glädjande beskedet att det inte blir någon
avgiftshöjning till nästa år, 2018-2019. Mer pengar i spargrisen →

Vi vet redan nu att vi kommer att behöva fler styrelsemedlemmar till nästa år, 2019.
Rekryteringen för detta kommer att dra igång i början av September och då kommer också
mer information. Skulle det vara långtråkigt på beachen nu under sommaren, så kan en
(givetvis frivillig) aktivitet vara att fundera kring, om just du skulle vilja göra skillnad för vårt
fina område i brf Måsängens styrelsen 2019, vi behöver dig!

Avslutningsvis vill vi önska er alla en glad midsommar & en fantastiskt härlig sommar med jordgubbar och
små grodorna i högsta hugg! Vi hörs efter semestern igen.
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