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Hej!
Djingis Khan har alltid varit unikt och eget på ett positiv sätt. Nu har hänt igen, en anledning att
vara stolt över Djingis Khan och än en gång känna glädje över att bo på rätt ställe. Den här gången
handlar det om Lumy, vår nya gäst vid Ica-affären. Det har varit mycket diskussion och engagemang runt henne och hennes tillvaro. Många har engagerat sig i frågan och har hjälpt henne på olika
sätt genom att samla in pengar till en bit tomt till henne i Rumänien där hon bor, att ge henne saker
för försäljning, att skaffa olika kontaktvägar, att köpa olika servicetjänster mm. Ett hjärtligt och
fantastiskt engagemang. Det är viktigt att notera att allt engagemang har skett och sker av privata
intressen och alla som har försökt att hjälpa henne gör det på eget bevåg.
Tyvärr har reaktionerna inte varit enbart positiva utan en del ifrågasättanden och kritik
har förekommit. Några har ställt frågan till styrelsen om föreningen kan tvinga bort henne och undrat om föreningen hjälper henne. Därför är det väldigt viktigt att klargöra vad som gäller. Föreningen/styrelsen har inte hjälpt henne ekonomiskt eller praktiskt då varken styrelsen eller någon annan
har mandat att lägga föreningens pengar och resurser på vare sig välgörenhet eller i liknande syften.
Om en sådan hjälp ska ske krävs alla medlemmars samtycke och ett enhälligt beslut, en enda röst
mot ett sådant beslut kan olagliggöra verkställandet. Därför har föreningens/styrelsens ställningstagande varit och är neutralt i frågan. Styrelsen kommer varken att hjälpa henne ekonomiskt eller se
till att hon försvinner. Vi anser inte att detta ligger inom ramen för styrelsens arbete och uppdrag.
Det är dock fortfarande upp till var och en om någon vill hjälpa henne, ett ställningstagande som var
och en får stå för.
Lumy-diskussionen gör mig ännu mer medveten om mitt val av boende. Vi bor i en
fantastisk förening med fantastiska människor runt omkring oss. Djingis Khan är inte bara en bostadsförening utan ett solidariskt samhälle, en livsstil, en medmänsklig skola.
Djingis Khan har förlorat en av sina fantastiska personligheter och profiler, Agneta.
Som dottern nämnde på Facebook ”Djingis har fått en egen ängel”. Jag beklagar och önskar familjen tålamod i sin sorg.
Vänligen
David Homayoun Latifpour
Ordförande
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Dags att lämna in motioner inför stämman

Nu är det dags att dela med sig av idéer och förslag för vår förening. Alla välkomnas att lämna in motioner inför stämman. Senaste datum för inlämning av motioner är sista februari. Lägg din motion i
Vita husets brevlåda.

Omärkta kolvar på tavlorna i tvättstugan

… finns det för många av. Alla kolvar måste ha tydligt angivna lägenhetsnummer!

Vid uppkopplingsproblem

Om du får problem med uppkopplingen, notera tidpunkt och kontakta Bert på bertsjogren@gmail.com.

Vicevärd: Håkan Flensburg
Expeditionstid: torsdagar 17.30 - 19.00
Telefon: 046-12 03 34 Fax: 046-15 94 96
Brev: Brf Djingis Khan, Uardavägen 131, 224 71 Lund
Du kan också lägga en lapp i Vita Husets brevlåda.
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