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Ny hemsida
Brf Segelflygaren har begåvats med en ny hemsida med ny webbadress. Du
kan fortfarande gå till den gamla hemsidan men där kan du inte uträtta så
mycket utan du hänvisas till nya hemsidan. Adressen till den nya hemsidan är
www.brfsegelflygaren.se Den bör du nu lägga in bland dina favoriter eller
bokmärken på datorn.
Jämfört med den gamla hemsidan är upplägget likartat även om vissa menyer
strukits och andra kommit till. Det viktigaste är dock att informationen är uppdaterad och det kommer den att vara i fortsättningen.
Intresserad av styrelseuppdrag?
Den 9 maj kommer vi att ha föreningsstämma. Då kommer vi bl.a. att välja in
några nya styrelsemedlemmar. Under praktiskt taget hela innevarande mandatperiod av styrelsen varit kraftigt decimerad. Både markarbeten och medlemskontakter är eftersatta sysslor. Är du intresserad av styrelseuppdrag, anmäl dig till valberedningen. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan. Gå till
menyn [Kontakter] och klicka på [Valberedning].
Motioner till föreningsstämman
Till föreningsstämman har du möjlighet att lämna in motioner. Dessa ska du ha
lämnat till styrelsen senast den sista februari. I år har du en extra dag på dig
eftersom det är skottår i år. Således är allra sista inlämningsdag för motioner
till föreningsstämman den 29 februari. Och skulle du glömma bort att.....

Brf Segelflygarens ordinarie föreningsstämma är den 9 maj
..... så kan du alltid gå in på hemsidan. Gå då till menyn [ Aktuellt], och klicka
på [Kalendarium].
Ingen felanmälan av passerkort och nycklar!
Du har i huvudsak två skäl att ta kontakt med fastighetsskötaren. Dels kan det
handla om att få nåt uträttat. Det vanligaste är att beställa nycklar eller passerkort, eller få passerkortet omkodat så du kan komma till din garageplats.
Dels kan nåt fel ha uppstått i lägenheten, eller utanför lägenheten, i soprummet eller vad det nu kan vara. Det handlar helt enkelt om något som uppenbarligen inte är som det ska vara. Då gör du en felanmälan. Den hamnar hos
fastighetsskötaren som tar itu med problemet.

Beställning av passerkort och nycklar ska du alltså inte göra via felanmälan.
Det gör du direkt hos fastighetssskötaren. Honom kan du träffa personligen
vardagar på expeditionen Glidflyktsgatan 1 mellan klockan 07:00 och 08:00.
Du kan också maila fastighetsskotare@segelflygaren.info om det är nåt
du undrar över som inte kräver ett överlämnande eller klargörande diskussion.
Annars ska du självklart göra alla typer av felanmälan via just felanmälan,
alltså felanmalan@segelflygaren.info eller så ringer du 08-604 95 20.
All denna kontaktinfo har du även på hemsidan.
Trivselklubben
Föreningen har en klubb för seniorer, en klubb där man tycks trivas. Den går
under det passande namnet Trivselklubben. Det spelar ingen roll vilken typ av
pensionär du är: Ålderspensionär, förtidspensionär eller sjukpensionär. Du är
alltid välkommen att deltaga i Trivselklubben.
Första torsdagen i varje månad träffas man i föreningslokalen, dricker kaffe
och umgås. Man arrangerar en mängd olika evenemang och aktiviteter. Det
handlar om fester, teaterbesök, resor och utflykter, bland annat de populära
höst- och vårutflykterna tillsammans med Vingens trivselklubb.
Mottot för Trivselklubben är gemenskap, trygghet och kontakter. Du som är
intresserad att bli medlem kan vända sig till Birgitta Engström 08-724 25 66
eller e-post birgitta.engstrom@bredband.net.
Nya ordningsregler för föreningslokalen
Alltför ofta har vilda fester ägt rum i föreningslokalen, inte minst under det
senaste året. De boende ovanför och alla runt Segelflygstorget plågas av detta.
Några problem är användandet av ljudanläggningar och att bilar står parkerade
utanför lokalen. Vi blir därför tvungna att skärpa regelverket.
De nya reglerna börjar gälla fr.o.m. 1 mars. Du som vill använda lokalen ska
då boka via hemsidan. Så småningom hoppas vi kunna sätta upp en elektronisk bokningstavla innanför entrédörren till Segelflygsgatan 18 där du också
kan boka. Du kommer att få erlägga en depositionsavgift. Sedan ska lokalen
vara städad och utrymd absolut senast kl. 22:00. Mer detaljerade regler anslås
i föreningslokalen samt publiceras i flygbladet och på hemsidan under februari.
Därmed hoppas vi att boende ovanför lokalen men även de som har utsikt mot
lokalen kan få ett bra boende, något vi ju försöker värna om i föreningen.
Det var allt för den här gången. Nytt nummer har du om en månad.
m.v.h. Kalle Dolk
Informationsansvarig och vice ordförande i styrelsen
Ansvarig utgivare: Lena Andersson, ordförande
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