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INFO JANUARI
God fortsättning till er alla! Aldrig har man väl längtat så mycket efter ett nytt år och
trots att pandemiläget fortfarande är ansträngt och påverkar oss alla på olika sätt så
ser vi fram emot detta år och dess möjligheter.

Nytt inpasseringssystem
Vi har tidigare informerat om att vi tittar på ett nytt inpasserings- och
porttelefonsystem för våra entréer och garage och kan nu glädjande meddela att det
nya systemet kommer att installeras under vecka 3. Syftet med det nya systemet är
att öka säkerheten och tryggheten för alla boende i vår förening. Inpassering kommer
framöver endast ske genom personliga brickor som läses mot brickläsare. Gäster,
leveranser etc. kommer att släppas in genom uppringning till boendes telefonnummer
som kopplas till systemet (utan att numret är synligt för gäster).
För att vi ska kunna koppla våra boendes telefoner till det nya systemet kommer vi
att skicka ut en digital blankett till er alla där vi behöver information om vilka
personer och telefonnummer som ska kopplas till uppringningssystemet. Ni kommer
att få ett brev i era postfack med information om hur ni får tillgång till denna digitala
blankett. Vi behöver era svar senast den 15 februari och det berör samtliga
medlemmar.
Mer information om hur det nya inpasseringssystemet fungerar samt hur utdelning av
brickor kommer gå till meddelas inom kort.
Nuvarande portkod kommer fungera även med det nya systemet tills brickor är
utdelade och telefonnummer insamlade.

Ledamöter till styrelsen
Två ledamöter har avböjt omval inför kommande årsmöte, vi behöver därför ersätta
dessa med två nya ledamöter till kommande styrelse. Ert engagemang och er
delaktighet är viktig och valberedningen vill gärna komma i kontakt med er som vill
vara delaktig i att utveckla vår förening och vårt boende ytterligare. Vi har många
viktiga och intressanta frågor att diskutera och hantera framöver och brinner du för
trivselfrågor eller har erfarenhet av förening- eller bolagsekonomi så är du speciellt
välkommen. Vid intresse av deltagande i styrelsen ber vi er kontakta valberedning via
Aram Shahabi på aram.shahabi@gmail.com eller 072-719 63 59

Allt gott önskar styrelsen!
/Mikael A, Jessica, Sofia, Tony, Andreas & Thomas

Följ vår förening på www.brfballstablick.se

