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Hej!
En av de svåraste uppgifterna som en styrelsemedlem kan brottas med, är att fatta beslut trots att det är emot
ens värderingar och principer, dock ett viktigt ställningstagande för föreningen. Bostadsrättsföreningens huvuduppgift är att förvalta och underhålla föreningens fastigheter och ekonomi samt skapa en god och trygg
boendemiljö för alla medlemmar. Enligt föreningens stadgar har föreningen till uppgift att ”… främja serviceverksamhet med anknytning till boende…” vilket innebär verksamheter som ska vara till gagn för alla
medlemmar. Ett sådant svårt beslut togs av styrelsen nyligen då man var tvungen att säga nej till ett seriöst
parti som ville ha politiska aktiviteter i Vita huset.
Beslutet ska vara prejudicerande och även gälla andra politiska partier med exempelvis nazistiska och rasistiska värderingar. Hade vi sagt ja i detta fall så hade vi inte kunnat säga nej till andra partier
trots omänskliga åsikter och ståndpunkter. Personligen tycker jag inte det finns några tveksamheter att stoppa
möten av det slaget i vår gemensamma lokal men med en likabehandlingsprincip slipper vi att anklagas för
diskriminering och liknande argument. Föreningen är och ska vara religiöst och politiskt obunden och ska
vara till gagn för alla medlemmar oavsett individens politiska och religiösa övertygelse.
Enligt väderrapporterna är våren här i Skåne. Svårt att tro när man går tidigt till jobbet på
morgonen, men lätt att förstå på eftermiddagar när alla fantastiskt vackra vintergäck och snödroppar sticker
upp ur rabatten och gör sig synliga. Med våren startas också en del aktiviteter i föreningen, som städning,
växtplanering, byggnation av verandor mm. Kom ihåg att all byggnation kräver styrelsens godkännande, så
var i god tid att ansöka om det finns planer för detta.
Djingis Khan är känt för sitt stora utbud av kulturella och sociala engagemang. Ryktet har nått
ända till HSB:s Skånes styrelse och Djingis Khan valdes till Skånes bästa förening med kulturella och sociala
aktiviteter på både låg och hög nivå. Gissa om man blir stolt som ordförande för en sådan utmärkelse. :-)
Ett stort tack till er alla som gör Djingis Khan till det det är.
Djingis Khan är faktiskt känt även för många andra aktiviteter, t ex för sina årliga stämmor, en
mötesplats som drar till sig många engagerade medlemmar. Snart är det dags för föreningens ordinarie årsstämma, nämligen söndagen den 27 april. På stämman kan man välja styrelsemedlemmar och vara med i
diskussioner gällande föreningens ekonomi och underhållsarbete. Stämman ger också ett bra tillfälle att lära
känna dina styrelseledamöter och höra om deras framtida planer och visioner för föreningen.
Att delta i stämman är varje boendens frivilliga måsteplikt. :-)
Varma hälsningar
David Homayoun Latifpour
Ordförande

ÅRSSTÄMMA sönd 27 april kl 16 i Vita huset
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Hobbyrummen
Alla hobbyrum fortsätter finnas till för allehanda aktiviteter utan inskränkningar, en önskan som de
flesta som hörde av sig till styrelsen efter förra DK Nytt gav uttryck för. Det är viktigt att det sitter lapp
i fönstret på alla hobbyrum, så att boende som vill få tillgång till dem vet vem de ska fråga om nyckel.

GR: Frågor och svar
GR: Finns det möjlighet att byta ut bildäcken i gungorna? Det finns oro kring gifthalten i dem.
Styrelsen: Vi utreder frågan och ser över möjligheterna.
GR: Det finns brister i städningen av tvättstugan och Vita huset, möjligen delvis beroende på att städutrustningen inte är av tillräckligt god kvalitet.
Styrelsen: Vi följer upp den här frågan.
GR: Skulle det vara möjligt att införa ett digitalt bokningssystem för tvättstugan?
Styrelsen: Utredning pågår sedan ett tag – vi ser bland annat på lösningar som tar hänsyn till att inte
alla boende är internetaktiva.

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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