
  

Rapport från senaste styrelsemötet (16/3) 

Kalendarium 

15 april Träffa styrelsen 

18 april Föreningsdag 

20 april Styrelsemöte 

29 april Årsmöte 

30 maj Minnebergsdagen 

HISSRENOVERINGEN I SLUTFASEN 
Under våren 2020 har hissarna i port 23, 19, 37 och 35 bytts ut. Arbetet med dessa är nu i slutfasen. Utöver 
dessa hissar kommer inga hissar att renoveras under år 2020 och det är i nuläget inte bestämt vilka hissar 
som kommer att renoveras år 2021. I första hand är det de hissar som kräver och kostar mest i underhåll 
som ska bytas och detta kan förändras snabbt. Så fort styrelsen vet vilka hissar det blir återkommer vi med 
information! 
 

HÅLLBARHET 
Styrelsen har påbörjat ett mer aktivt arbete med hållbarhetsfrågor. En hållbarhetspolicy finns på hemsidan. 
Gruppen ser även över styrelsens användning av kemikalier, utreder möjligheterna att skaffa bikupa, 
matavfallsinsamling m.m. 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. 
 

FÖRENINGSDAG 
Den 18 april mellan klockan 10 – 12 är det föreningsdag. Vi hoppas att så många som möjligt kommer! 
Separat inbjudan kommer men i vanlig ordning kommer vi att avsluta med korvgrillning. 
 

NY UTEBELYSNING 
Den nya utebelysningen är på plats. Den har upplevts som störande av vissa medlemmar. Styrelsen har tagit 
till sig detta och arbetar vidare med att få detta åtgärdat! Tyvärr blev belysningen inte riktigt som styrelsen 
tänkt sig. 
 

ETT MODERNISERAT BOKNINGSSYSTEM 
Styrelsen ser över möjligheterna att modernisera boknings- 
systemet för gästlägenheten så att det blir samma system 
för hela Minneberg. 

 

Nyhetsbrev BRF Svartvik 

MARS 2020 

BRF SVARTVIK  WWW.BRFSVARTVIK  INFO@BRFSVARTVIK.COM 

GODA GRANNAR 
I stunder av kris måste vi hjälpa varandra. Erbjud din hjälp att tex handla 
åt dina grannar. Prata med de äldre i din trapp-uppgång, ring och prata 
med andra äldre i din bekantskapskrets! Hör av dig och kolla hur det är 
med dem, så ger du lite stimulans i deras numera isolerade vardag. 


