APRIL 2020

Nyhetsbrev BRF Svartvik
Rapport från styrelsemötet 20 april
HISSRENOVERINGEN STEG 3
Styrelsen har tagit upp diskussion om vi skall fortsätta att renovera ytterligare 4 hissar under hösten. I första
hand är det de hissar som kräver och kostar mest i underhåll som ska bytas och detta kan förändras snabbt.
Så fort styrelsen vet vilka hissar det blir återkommer vi med information!
ÅRSMÖTET – NYTT DATUM
I de allmänna råden bör vi skjuta upp årsmötet så lång det går och enligt stadgarna skall årsmötet äga rum senast
junis utgång. Därför föreslår styrelsen att vi flyttar årsmötet till den 16 juni. Kallelse och handlingar kommer till
samtliga medlemmar i slutet av maj.

FÖRVARING I FÖRRÅDEN
Styrelsen har varit i kontakt med räddningstjänsten om förvaring av däck i lägenhetsförråd.
Det är inte förbjudet att förvara däck i förrådet, men räddningstjänsten anser att max en uppsättning är
lämpligt. Däremot är det förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i förrådet.
SOPNEDKASTEN
Styrelsen har bytt listerna i sopnedkasten för att täta systemet, detta gör att det blir tystare men bättre drag
och minskar att något stannar kvar ”soprummet” längst ner i respektive port. Det gör också att upplevelsen
blir trögare att stänga själva luckan. I sopnedkasten får endast hushållssopor kastas – absolut inte miljöfarligt
avfall eller skrymmande avfall som kan orsaka stopp, inga hårda föremål som plåt eller glas!
NY UTEBELYSNING
Den nya utebelysningen utmed stranden är nu släkt och reklamerad. Styrelsen väntar på att få förslag på
åtgärder i månadsskiftet april/maj.
HÅLL AVSTÅND OCH TA PERSONLIGT ANSVAR
För att motverka spridningen av covid-19 är det jätteviktigt att vi alla tar personligt ansvar och hjälps åt med att
bromsa smittspridningen så att inte många ska bli svårt sjuka samtidigt.
• att man stannar hemma när man har symtom
• att man är noggrann med handhygien
• att alla håller avstånd till varandra
Tänk lite extra nu när vädret blir finare och man gärna flyttar ut…
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