JANUARI 2021

Nyhetsbrev BRF Svartvik
Rapport från styrelsemötet 25 januari
RENOVERING LEKPLATS BADVIKEN
Arbetet är nu pausat på grund av rådande väder. När det kan tas upp igen beror på när kylan och snön
släpper och att marken tinar. När väl arbetat är i gång är det några veckors arbete innan lekplatsen är klar.
Planteringen återställs senare i vår.
TRAPPHUSEN
När alla hissar är renoverade och klara kommer en genomgång ske för att bättre på färg och eventuella
skador som skett i samband med renoveringen. Under närmaste veckorna kommer vår upphandlade
städfirma att gå igenom alla trapphus och göra en större städning.
Styrelsen kommer också under våren ta tag i garantianmälan av de lampor som inte lyser i trappspindlarna
och få dem utbytta.
EKONOMI
Arbetet är nu i full gång med att skriva årshandlingar och sammanfatta 2020 samt planera årets årsmöte
som även det kommer att ske via poströstning. Mer information om hur det kommer att gå till återkommer
vi med.
GÄSTLÄGENHETEN
Har inte varit så flitigt använd under 2020 på grund av rådande läge.
Vi erbjuder under våren 25% rabatt på hyran för de som vill hyra
lägenheten.
BRFSVARTVIK.COM
Glöm inte att kika in på vår hemsida med jämna mellanrum och
uppdatera dig om vad som händer. Har du synpunkter, funderingar,
idéer så skicka ett mejl eller lägg en hälsning i vår brevlåda vid port 49.
TA HAND OM VARANDRA!

Vi behöver fortfarande följa de föreskrifter och allmänna råd om
att förhindra smitta av covid-19. Hjälp gärna varandra i trapphuset
och håll kontakten med nära och kära.
HÅLL I, HÅLL UT, HÅLL AVSTÅND,
HÅLL KONTAKT

Kalendarium
15 februari Träffa styrelsen
22 februari Styrelsemöte
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22 mars

Styrelsemöte

26 april

Styrelsemöte

8 maj

Föreningsdag

20 maj

Årsmöte

I NFO @ B RF SV A RT V IK . C OM

