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Nyhetsbrev för brf Segelflygaren, ansvarig utgivare Styrelsen
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Valberedningen
Valberedningen har börjat med rekrytering av förslag på styrelsemedlemmar
till årsmötet den 7/5. Vi bifogar därför deras eget infomationsblad med detta
nummer av Flygbladet. Informationen kommer också att anslås på anslagstavlan i varje port.
Nya garageavgifter
I möte beslöt styrelsen om en höjning av garageavgiften. Meddelande om
höjningen kommer att ske vid ett kvartalsskifte tidigast under andra halvåret.
Exakt tidpunkt meddelas senare.
Pågående arbeten i föreningen
Målning och renovering av murkrön och spaljéer på Ballonggatan. Pågår.
Byte av ventiler på vattensystemet (tappventiler) kommer att utföras av
Tyresö Rör AB tisdagen den 26/2 och onsdagen den 27/2. Anslag finns uppsatt
i varje portgång. Allt vatten kommer att vara avstängt under båda dagarna
mellan kl. 9:00 – 15:00. Det är viktigt att du tänker på att kontrollera att alla
vattenkranar är ordentligt avstängda innan du går hemifrån. En öppen kran
kan orsaka översvämning.
Planerade arbeten i föreningen
Vi forstätter att bygga ut låssystemet i kvarteret Uppvinden. Entréportar och
tvättstugedörrar kommer att få nya elektroniska lås. Även föreningslokalen
kommer således att utrustas med det nya låssystemet.
Renovering av garagehissen. Vi väntar på anbud.
Inköp av lekutrustning till kvarteret Uppvinden. Detta görs i samband med
barnfamiljer i kvarteret.
Motioner till årsstämman
Det går bra att skicka in motioner till årsstämman den 7/5. Dessa kan skickas
per mail till styrelsen@segelflygaren.info eller via post till Segelflygaren,

Segelflygsgatan 18, 128 33 Skarpnäck, senast den 28/2.
Ny entrepenör för markskötsel i föreningen
Vi har nu skrivit ett nytt avtal med en ny markentrepenör, Trivselträdgårdar
AB, som börjar sitt arbete i början av april. Vi byter markentrepenör för att få
samordningsvinster med grannföreningen Brf Vingen, som för närvarande har
Trivselträdgårdar AB som sin markentrepenör.
Årliga garagestädningen 13-14/5
Vi återkommer med närmare information om klockslag och vad som gäller.
Snöskottning
Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att skotta sina balkonger där det är
möjligt. Behöver du hjälp med snöskottning av din balkong/loftgång meddelar
du oss i styrelsen.
Träffa styrelsen
Styrelsen finns alltid anträffbar på onsdagar kl 18 – 19.
Nu kan du också ringa och nå oss per telefon 076-327 26 71.

Gå in på facebook.com/segelflygaren
Du kan läsa Flygbladet via hemsidan också. Gå in på www.brfsegelflygaren.se Gå till [Aktuellt] och klicka på [Flygbladet]. Där har du
skriften i pdf-format. Därifrån kan du också länka dig vidare till gamla nummer av Flygbladet.

Inför årsmötet behöver valberedningen förslag på nya
kandidater till föreningens styrelse. Ju fler lämpliga
kandidater valberedningen har att arbeta med desto bättre
möjligheter finns att ta fram en väl fungerande styrelse. Här
behöver valberedningen din hjälp.

Är Du den person/personer vi söker för arbete i
styrelsen eller som föreningens revisorer?
• Eller vet Du någon som skulle passa för dessa
uppdrag?
• Hör av Dig till valberedningen för mer
information.
• En lyckad nominering ger Dig en trisslott på
årsstämman.
•

Hör av dig senast den 29 mars 2013 till Valberedningen på epost:

valberedning@segelflygaren.info
●
●

•

Lars G Carlson mobil 073-965 93 30
Kamilla Johansson mobil 073-677 23 14
Anders Ulmestig mobil 073-757 52 53

BRF Segelflygaren, Segelflygsgatan 18, 128 33 Skarpnäck

