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Rapport från extra stämma och höstmötet den 14 nov. 2017
Extra stämman röstade igenom kollektivt bredband och ändrade stadgar. Protokoll från
stämman finns på hemsidan och hos fastighetsskötarna. Informerades om vad som
kommer att hända 2018. Det blir ingen avgiftshöjning för 2018.
Ny fastighetsförvaltare
Vi välkomnar vår nya förvaltare Nina Gustafsson tel. 010-4425033 som
tar över efter Pontus Persson.
Laddning av elbilar?
Styrelsen vill veta hur många som är intresserade av en laddplats i
garaget. På stämman fanns tre intressenter, finns det fler?
Skicka intresseanmälan aspnasbrf@gmail.com
Röjning av alla cyklar utomhus fredag 1 december
Inför vinterns snöröjning kommer fastighetsskötarna att röja undan
cyklar på gården (plan 3) och utanför portarna (plan 1).
Märk upp din cykel ordentligt och ställ den i cykelförrådet.
Vattenlarm installeras
De lägenheter som ännu inte fått vattenlarm på stammarna/rören under diskbänken
kommer att få det före årets slut. Kontrollera gärna att larmet fungerar då och då.
OBS! vid renovering av kök måste vattenlarmen överföras till nya stammar/rör.
Brandvarnare Måste finnas i varje bostad, byt batteri nu till advent.
Hemförsäkring Se till att din hemförsäkring har bostadsrättstillägg.
Rengöring golv plan 1, 2 och 3
Vi kommer att göra en grundlig rengöring med en ytbehandling av våra golv i alla portar
och entréer. Detta innebär att vi stänger porten mellan 02.00 till 04.00. Hänvisning till
brandtrappan till plan 4 sedan hiss. Anslag sätts upp i aktuell port.
Mattor i entréerna
Mattorna i våra entréer är utlagda under perioden 1 oktober till 30 april. Detta för att
undvika problem med grus i spåren på våra nya hissar.
Aspnäs miljö
På innergården runt fotbollsplanen har nya buskar planterats. Vid lekplatsen har tre rönnar
planterats. Ny jord har lagts på rabatterna. Ny plantering till höger om garageinfarten har
skett. Träden runt husvagnsparkeringen har stammats upp. Mer är på gång.
Fritidsgruppen söker
Ansvarig till trivselgruppen, ta hand om flaggan och trädgårdsgruppen
Intresserad, kontakta Bent Ingemann tel.070-3699586
OBS! OBS! OBS! Ny tidsplan för OVK finns på plan 1 och 3 och Viktigt att du
bereder dem tillträde till lägenheten annars riskerar vi ökade kostnader.
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