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INFO DECEMBER
Motioner 2021
Som en förberedelse för nästa årsstämma vill vi påminna er om att eventuella
motioner enligt våra stadgar lämnas in senast 31/1-2021. Dessa lämnas in i
föreningens brevlåda på Alpvägen 20 alternativt per mail
(styrelsen.brfballstablick@gmail.com). För att en framställan ska vara en så kallad
motion så ska den innehålla ett förslag till åtgärd.

Batteriholken i miljöstugan
Under städdagen upptäckte vi att batteriholken hade gått sönder och det låg batterier
över hela golvet. I samband med detta beslutade vi att montera ner den för att
förhindra att det händer igen. Batteriholken har tidigare inte tömts av Ragnsells utan
den har tömts ideellt av medlemmar i föreningen. Vi vill tacka de medlemmar som
har hjälpt till med detta men från och med nu hänvisar vi er till att lämna in batterier
på Bromma återvinningscentral tillsammans med era övriga grovsopor.

Försenad OVK pga Covid-19
Som vi tidigare aviserat har vi planerat in att utföra en OVK (obligatorisk
ventilationskontroll) i föreningen men på grund av den ökade smittspridning vi ser i
samhället har vi tillsammans med entreprenören beslutat att skjuta på detta till
åtminstone efter årsskiftet. Vi återkommer med mer information när det blir aktuellt
att genomföra OVK.

Föreningens brandskydd
Vi har under de senaste dagarna genomfört en brandskyddsrond i våra
gemensamma utrymmen (trappuppgångar, förråd, cykelförråd etc). Vid genomgång
av trapphus upptäcktes ett antal cyklar som förvarades på trappavsats. Vi uppmanar
återigen att ej förvara cyklar, barnvagnar och liknande i trapphusen.
Vi vill också passa på att be er se över batterier i era brandvarnare så att dessa
fungerar som de ska samt påminna om att släcka alla ljus innan ni lämnar hemmet i
dessa juleljustider.

På styrelsens bord
Vi vill passa på att lite kort informera om en del av de ämnen som styrelsen nu
arbetar med:
1. Budget för 2021
2. Modernisering av inpasseringssystem
3. Vi tittar på hur vi kan skapa ett ökat engagemang i föreningen
Vi önskar alla en god jul och gott nytt år!
/Mikael A, Jessica, Sofia, Tony, Andreas & Thomas
Följ vår förening på www.brfballstablick.se

