OKTOBER 2018

Nyhetsbrev BRF Svartvik
Rapport från senaste styrelsemötet (16/10)
En större planerad underhållsåtgärd för föreningen kommande år är renovering av hissarna. Hissen i
port nr 15 har bytts ut som ”pilot” och styrelsen ska nu ta fram underlag samt inhämta offerter för att
renovera ytterligare hissar. I nuläget planeras för utbyte av fyra hissar under år 2019.
Det behövs fler ytor för förvaring av cyklar. Driftgruppen har därför fått uppdraget att tillsammans med
HSB rensa upp bland gamla cyklar i de gemensamma utrymmena inomhus och ute på gårdarna.
Styrelsen har också tillsatt en särskild arbetsgrupp som fått i uppdrag att ta fram förslag på utökad
cykelparkering utomhus som är mer vädertålig och säker än de befintliga parkeringarna.
I föreningens tvättstugor finns många olika varianter och årsmodeller av tvättmaskiner. Styrelsen
kommer att ta in offerter på vad det kostar att dra fram varmvatten till samtliga maskiner och byta ut de
äldre tvättmaskinerna. Planen är att detta ska minska vår elförbrukning.
Delårsbokslutet finns nu att läsa på hemsidan. Den som inte har tillgång till internet, men är intresserad
av bokslutet kan höra av sig till styrelsen för att få ett utskrivet exemplar.
Informationsgruppen kommer att se över föreningens hemsida. Tanken är bl.a. att hemsidan ska bli mer
lättarbetad samt mer lättillgänglig för medlemmarna.
Den 13 oktober arrangerades höstens föreningsdag. Ett 30-tal medlemmar närvarade och hjälptes åt att
städa samt grillade korv och umgicks. Tack till er som deltog!

Sitt inte hemma på tisdag kväll!

Kalendarium 2018

Välkommen till Höstmöte i Badviken, 13 november kl 19.00.

13 nov

Informations-/höstmöte

Styrelsen vill att just du deltar, eftersom vi är mycket
intresserade av vad du som bostadsrättsinnehavare tycker och
har frågor kring. Det ger oss dessutom värdefullt tillfälle för
information rörande BRF Svartvik, som föreningens ekonomi
samt annat som är aktuellt i huset.
Vid bjuder förstås på fika.

19 nov

Träffa styrelsen

20 nov

Styrelsemöte

18 dec

Styrelsemöte
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