JULI 2020

Nyhetsbrev BRF Svartvik
Rapport från styrelsemötet 2 juli
RENOVERING LEKPLATS BADVIKEN
Lekplatsen har fått nedslag på vissa bitar, framförallt planteringen och de bitar som är av trä, som nu är
avstängda. Att använda sandlådan och klätterställningen med rutschkana är inga problem. Arbetet med
renovering är i gång och nya ritningar har tagits fram. Själva arbetet kommer dock inte kunna ske förrän
under hösten då inte lika många önskar att använda lekplatsen. Mer information till berörda grannar samt
om vad som kommer att ske kommer under hösten.
VÅRA TAK
Våra tak har haft sin årliga översyn och några åtgärder måste ske under sensommaren. Vi passar då även på att
spola både förskoletaken samtidigt samt våra hängrännor. Det skall inte påverka balkonghänget något men vi
hoppas alla ha överseende om det kommer att störa lite just när de arbetar.

MOPEDPARKERING
Styrelsen har fått synpunkter kring parkering av mopeder på våra gårdar. Styrelsen har tagit beslut att
moped klass 1 och 2 får parkera på gården. Dock är det viktigt att de inte ställs så de blockerar entréer,
trappor etc eller att de hindras för fri ingång av boenden, gäster etc. De får inte heller ställas så att
hjälpfordon inte kommer fram.
MATAVFALLSINSAMLING
Insamlingen kommer att ske med början i mitten av augusti. Mer information
kommer till dig om vad som gäller, hur du gör bäst och vad du kan samla in.
BALKONGLAMPOR
Allt montage på fasaden/balkongen måste först ha tillstånd av styrelsen. Vi är ett K-märkt område med näst
högsta klassen grön, vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får ej ändras. Därför får du som
lägenhetsinnehavare inte byta balkonglampa till något annat än den som tillhör lägenheten från början.
HÅLL AVSTÅND, HÅLL UT, HÅLL KONTAKTEN
Glöm inte att kika in på vår hemsida med jämna mellanrum.
Har du synpunkter, funderingar, vill komma med beröm så skicka
ett mejl eller lägg en hälsning i vår brevlåda vid port 49.
Styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig sommar.
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Kalendarium
24 aug

Styrelsemöte

28 sep

Styrelsemöte

26 okt

Styrelsemöte

12 nov

Höstmöte

30 nov

Styrelsemöte

20 maj, 21

Årsmöte
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