ASPNÄSINFO 10 – Oktober 2020
2020-10-14
Styrelsetelefon: 076-283 90 50 (09.00-18.00, övrig tid sms) E-post: aspnasbrf@gmail.com Webbsida: www.brfaspnas.se

Hej,
Vad roligt att så många av er har hittat in på nya hemsidan samt börjat lämna åsikter och
info på info@brfaspnas.se. Visste du att du numera kan få Aspnäsinfo via mail? Kontakta
oss på info@brfaspnas.se för att få veta mer.

Att tänka på:
• Hissproblem, styrelsen arbetar med detta och har extra möten med leverantör och
extern hisskonsult för att få ordning på detta.
• Sabotage har förekommit senaste tiden, bl.a. kortläsare som tagits bort, brytförsök
på föreningens dörrar, etc. Hjälp oss att komma åt problemen genom att meddela
oss när ni ser sabotage.
• Drönarflygning är strikt förbjuden på innergården.
•

Miljöhusen börjar återigen bli överfyllda av byggavfall, skrymmande möbler samt
matavfall. Ser du någon som slänger dessa saker, meddela oss på
aspnasbrf@gmail.com så följer vi upp detta.

Medlemsmöte
P.g.a. pandemin kan vi inte genomföra höstens informationsmöte i Aspnäskyrkan som vi
brukar. Istället blir det skriftlig info om avgifter 2021 och stam-beslut. Informationen sätts
upp i hissar, på hemsidan och på DAT den 16 november. Medlemmar uppmanas att
därefter skicka eventuella frågor till aspnasbrf@gmail.com som snabbt besvaras.
Finns behov kommer mindre möten hållas i föreningslokalen den 17 november för dig
som har svårigheter med det digitala. Föranmälan kommer krävas för sådant möte och
max 1 person per lägenhet kan delta.

Fritidsavtal
Avtalsförnyelse sker automatiskt 1 november för fritidsaktiviteterna (gym, bastu m.fl.)
Det innebär att avtalen som inte sagts upp senast 31 oktober förlängs att gälla 2021.
Debitering för 2021 sker på avgiftsavin i december. OBS! debiterad avgift för
fritidsaktivitet 2021 återbetalas inte.

Stammar
Inventeringen är klar. Styrelsen väntar nu på rapporten om tillståndet på våra stammar
m.m. Rapporten utgör en del av underlaget till styrelsen inför beslut gällande stammarna.
Inventering
Start
Projektering
Extra-stämma

Titta efter aktuell information på DAT=Digitala AnslagsTavlan på plan 1.
Som boende i brf Aspnäs är du ansvarig för att ta del av den information som presenteras.
As a resident in brf Aspnäs you are responsible to take note of the information presented.

