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RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTET 26 APRIL 
RENOVERING LEKPLATS BADVIKEN 
Arbetet är nu i sin slutfas och själva bygget är i princip klart men tyvärr är det lite kvar innan lekplatsen blir 
godkänd. Planteringen är planerad att komma på plats i början av maj. 
 

ERBJUDANDET 
Fönsterrenoveringen är i sin slutfas och vi hoppas alla boenden är nöjda med utfört arbete. De beställda 
dörrarna är på väg och arbetet planeras att komma igång under vecka 20. 
 

FÖRENINGSDAG 8 MAJ 
mellan klockan 10–12, välkomnar vi att våren är här och passar vi på att bjuda in till en föreningsdag. Kom 
och träffa grannar som bor längs vår fina gata så hjälps vi åt att pyssla och ordna lite på våra gemensamma 
områden samt ge möjlighet för alla att slänga skräp i container. När vi känner oss nöjda så kommer vi plocka 
fram grillen. Ta med dig arbetshandskarna så träffas vi på̊ gården vid Badviken. Allt Corona säkert såklart. 
 

FÖRENINGSSTÄMMAN 20 MAJ 
Årets föreningsstämma kommer att ske genom poströstning den 20 maj. Mer information kommer att 
anslås i portarna, på hemsidan samt delas ut i samtliga brevlådor. 
 

NYA PORTKODER 
Under början av juni kommer vi att byta alla områdets portkoder till nya. Anslag om när detta sker kommer 
att anslås i porten samt ny kod kommer att delas ut i din brevlåda. 
 

BRFSVARTVIK.COM 
Glöm inte att kika in på vår hemsida med jämna mellanrum och uppdatera dig om vad som händer. Har du 
synpunkter, funderingar, så skicka ett mejl eller lägg en hälsning i vår brevlåda vid port 49. Vill du ha dessa 
nyhetsbrev som mejl kan du starta en prenumeration på hemsidan så kommer 
de löpande när det finns information att förmedla.  
 

GLAD MAJ! 
Både valborg, 1a maj, Kristi Himmelsfärd, Pingst och Mors dag är i antågande. Precis som förra våren blir 
dessa högtider lite annorlunda än vad vi är vana vid, på grund av Corona pandemin och restriktionerna. Fira 
gärna men gör det på ett annat sätt. Fira ute i naturen och begränsa sociala kontakter. 
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Kalendarium 
8 maj Föreningsdag 

20 maj Årsmöte 
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