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Hej!
Vårkänslan triggar inte bara massa känslor utan även massa idéer och tankar inför våren/sommaren. Vi
har precis passerat vårdagjämningen och Norouz (Persiskt nyår). Vårdagjämning är inte en dag utan en
ögonblicklig händelse som inträffar en gång om året. Ett fenomen som tyder på förändring, hopp och
jordens återfödelse. Det sägs att naturen är som vackrast vid vår- och höstdagjämning, då alla förändringar sker och naturen klär sig i skiftande färger. Det handlar om ljusets magiska krafter och människans
behov av att lämna mörkret bakom sig. Djingis Khan är ett solklart exempel på detta, vårens ljus lockar
oss ut ur husen!

Efter förra årets stämmobeslut har styrelsen erhållit P-platsgruppens utredning och arbetar på detta för
en relevant och genomförbar lösning. Det största ekonomiska problemet med olika lösningar är underhållsarbete och det juridiska ansvaret som faller på föreningen. Därför är det extra viktigt att utreda och
undersöka grundligt innan något beslut tas.

Inför stämman har styrelsen fått ett tiotal motioner, många intressanta motioner som berör vårt boende
och föreningens ekonomi. Viktigt att som medlem vara med och lämna sina synpunkter och påverka
eventuella beslut. Även två viktiga datum att komma ihåg är torsdagen den 20 april, kl: 18.00 ekonomimöte där vi går igenom föreningens ekonomi på ett enklare och mer pedagogiskt sätt inför stämman.
Det andra viktiga datumet är söndagen den 23 april, kl: 16.00 föreningens ordinarie möte.

Dags för att planera, skissa och fundera på ändringar i hemmet och utanför. Var ute i god tid om du vill
bygga altan eller har andra projekt som kräver styrelsens tillstånd. Kolla alltid på Djingis hemsida om vad
som gäller: http://www.djingis.se/vad-galler-har/ .

Styrelsen håller på att undersöka möjligheterna med att bygga på torget mellan vitahuset och ICA. Det
finns olika förslag på hur vi ska använda en sådan byggnad, pizzeria, ett litet ekologiskt hus till medlemmar, ett konsthus mm. Styrelsen kommer att informera om flera detaljer när vi är klara med undersökningarna. Sitter du på bra och genomförbara idéer hör av dig till styrelsen.

Mars månad är begynnelsen till vår, sol
och värme. Med värme, ljus och naturens
färgskiftningar kommer vi ut ur vinterdvala, ses, träffas och umgås mera!

Sale no mobarak/ gott nytt år
David Homayoun Latifpour
Ordförande

Adress: Uardavägen 131, 224 71 Lund. Telefon: 0725-242333. Email: styrelsen@djingis.se
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GR Nästa möte 19 april
Vi påminner om förenings årsstämma kommer i år att hållas i Vita huset 23 april 2017 klockan 16.00. I år kommer vi även att hålla en extrastämma eftersom två stämmobeslut krävs för stadgeändringar. Extrastämman kommer att hållas i Vita Huset 18 maj 2017 klockan 18.00.
Inför stämman så kommer Magnus från HSB liksom förra året att hålla en förenklad genomgång av bokslutet och
ekonomin för alla medlemmar som är intresserade. Denna kommer att hållas torsdagen den 20 april 18-19 på Vita
Huset. Detta är ett ypperligt tillfälle att ställa frågor om ekonomi och bokföring i årsrapporten som vi aldrig hinner
gå djupare in på när vi håller stämman.
Styrelsen hälsar samtliga medlemmar hjärtligt välkomna till stämmorna och ekonomimötet

Det har kommit in önskemål på GR-mötena om att man skulle kunna göra gemensamma inköp av jordfelsbrytare. Det är inte något som föreningen kommer att hålla i men Tina har fått in en offert från Grahns. Priset
är 2050 kronor för installation av en 4-pols jordfelsbrytare. Om fler hushåll, 5-10 stycken, går samman så blir
summan 1875 kronor inklusive moms per installation.

Vi har fått frågor på vad containrarna på torget vid Vita huset
har för funktion. De används av företaget som utför underhållsarbete på avloppen i krypgrunderna
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