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RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTET 14 JUNI 
RENOVERING LEKPLATS BADVIKEN 
Arbetet är i slutfasen och vi renoverar nu den sista biten som var kvar och tagit mycket skada under en 
längre tid. Vi kommer att montera konstgräs där det tidigare var gräsmatta och nytt fallskydd kommer att 
monteras under klätterställningen. 
 

INNERGÅRDARNA 
Är ett ämne som engagerar många vilket är bra. Dessa skall vara för alla boenden och dess gäster. Vi har 
blivit medvetna om att våra gårdar känns lite slitna och inte så tillfredställande som man vill önska. Styrelsen 
kommer under hösten se över hur vi kan skapa trevligare gårdar med flera uterum som lockar till umgänge 
och lek. Har du tankar så tar vi gärna emot dem.  
 

LEKUTRUSTNINGEN 
All lekutrustning som gungor och klätterställningar har blivit tvättad av HSB under försommaren. Föreningen 
har även köpt in lite nya leksaker till sandlådorna som alla får använda. Lägg gärna tillbaka alla leksaker i 
leklådan när det är färdigt lekt. 
 

CYKELRENSNING 
Den 18 juni gjordes vårens stora utrensning då vi tog bort gamla och övergivna cyklar. Råkade du glömma 
att märka din cykel som du nu saknar så hör av dig till styrelsen och vi ser till att du får den åter.  
 

NYA PORTKODER 
Har bytts den 21 juni. Tänk på att inte sprida de nya koderna 
 

SAMFÄLLIGHETEN 
Har haft sitt årsmöte och för Brf Svartviks räkning är Mattias Hansson, Jonas Sohlberg ordinarie, Carina 
Ingren och Andreas Granström suppleanter. Mattias är vice ordförande med i driftgruppen tillsammans med 
Andreas och Carina som även är markansvarig, Jonas är ekonomiansvarig och medlem i 
informationsgruppen.  
 

BRFSVARTVIK.COM 
Nu tar vi lite sommarlov men vi finns på mejl och uppdaterar hemsidan med jämna mellanrum. 
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