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INFO MAJ
Årsstämma
Efter ny information så kommer vi att behöva hålla stämman före 30/6, i enlighet med
våra stadgar. Däremot så kommer upplägget med största sannolikhet vara
annorlunda och vi förbereder att hålla en stämma utifrån post-röstning, dvs utan
fysisk närvaro. Detta enligt rekommendationer och ett lagförslag som nu ligger på
regeringens bord.
Årsredovisningen är nu publicerad på hemsidan och motioner samt styrelsens svar
till dessa läggs upp inom kort.
Vårstädning
Trots det ovanstående så hoppas vi ändå kunna genomföra föreningens
gemensamma vårstädning och datum för detta är söndag den 17 maj, med samling
på gården kl 11:00. Kom bara om du känner dig frisk och ha i åtanke att hålla en
trygg distans mot andra medlemmar.

Laddstolpar
Som styrelsen tidigare har aviserat så har en utredning om laddstationer till el- och
hybridbilar i föreningen pågått under en längre tid och vi har nu nått en milstolpe i och
med en beställning på 8 laddstationer (4 dubbelstationer). Redan den 18-19 maj så
kommer dessa att installeras på utvalda parkeringsplatser (fördelat 4 st i garage och
4 st på p-däck). Däremot kommer dessa platser inte kunna nyttjas fullt ut direkt efter
installation då vi fortsatt arbetar med att ta fram nya kontrakt, administration av
köhantering och liknande. Mer info om detta kommer.

Miljöstugan
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att lämna grovsopor, glödlampor eller
elektronik i miljöstugan, detta föranleder extra kostnader för föreningen. Om kärlen är
överfulla så vill vi vänligt men bestämt be er att vänta med att slänga mer sopor.
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Ny städfirma
Sedan 1:a april så har HSB Städ ansvarat för entré- och trappstädning. Vi upplever
att det har varit med ett gott resultat men vi tar gärna emot era synpunkter. Skicka ett
mail till styrelsen om ni upplever brister i städningen så kan vi be städfirman korrigera
det.

Inglasning av balkonger
Föreningens gemensamma bygglov för inglasning av balkonger löper ut per 2020-0629 och vi planerar i dagsläget inte för att ansöka om ett nytt gemensamt bygglov. Det
innebär att lägenhetsinnehavare som ämnar glasa in sin balkong efter detta datum
måste ansöka om enskilt bygglov. Går du i tankar på att glasa in så görs det med
fördel innan vårt nuvarande bygglov löper ut.
Föreningens regler kring inglasning av balkong kvarstår både före- och efter detta
datum, dvs det krävs ett godkännande från styrelsen innan någon inglasning sker
(mer info på vår hemsida).

Radonmätning
Tidigare i år så utförde vi radonmätning i ett urval av våra lägenheter. Resultaten från
denna mätning har nu inkommit och det var utan anmärkningar!
Hälsningar!

/ Mikael A, Jessica, Sofia, Magnus & Thomas
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