FEBRUARI 2020

Nyhetsbrev BRF Svartvik
Rapport från senaste styrelsemötet (10/2)
HISSRENOVERINGEN FORTSÄTTER
Under våren 2020 kommer hissarna i port 23, 19, 37 och 35 att byggas om. Arbetet kommer att
påbörjas, v. 9 i port 19 och 37 samt v. 11 i port 35. Arbetet tar omkring fem veckor i respektive port.
Boende i de berörda portarna får under de veckor som renoveringen pågår ställa rullatorer i trapphusen.
I vanliga fall är detta inte tillåtet. Viktigt är dock att det inte finns något brännbart material i dem och att
de ställs utmed väggarna. Barnvagnar består av material som mycket lätt kan fatta eld och snabbt
orsaka omfattande rökutveckling. De får därför inte ställas i trapphusen. Däremot är det tillåtet att
under renoveringen ställa dem i tvättstugorna. Vi ber alla boende i de berörda portarna att ha
överseende med alla eventuella olägenheter som hissrenoveringen pågår.
HÅLLBARHET
Styrelsen har påbörjat ett mer aktivt arbete med hållbarhetsfrågor. Till att börja med har en
hållbarhetspolicy tagits fram. Den finns på hemsidan. Gruppen ser även över styrelsens användning av
kemikalier, utreder möjligheterna att skaffa bikupa, matavfallsinsamling med mera.
Kom gärna med förslag på hur föreningen kan bli mer hållbar!
INGA DÄCKBYTEN PÅ INNERGÅRDARNA
Styrelsen vill förtydliga att det inte är tillåtet att byta däck, ”mecka” med bilar eller liknande på
innergårdarna. Det är endast tillåtet att köra på innergårdarna för i- och urlastning och etta bör undvikas
i största möjliga utsträckning.
ANDRAHANDSUPPLÅTELSER
Styrelsen får återkommande in ansökningar om andrahandsupplåtelser. Kom ihåg att ge in ansökan i
god tid. Det är inte tillåtet att upplåta lägenheten utan styrelsens tillstånd. Styrelsen beviljar som regel
inte heller andrahandsupplåtelser för någon längre tid. Om man till exempel själv inte avser bosätta sig i
lägenheten kan styrelsen neka upplåtelse.
MOTIONERA!
Styrelsen vill också påminna er
medlemmar om att motioner
till årsstämman 2020 ska vara
inne före februari månads utgång
(§ 15 i stadgarna).
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10 mars

Träffa styrelsen

16 mars

Styrelsemöte

15 april

Träffa styrelsen

18 april

Föreningsdag

20 april

Styrelsemöte

29 april

Årsmöte

30 maj

Minnebergsdagen
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