Nyhetsbrev februari 2014

Hej grannar!


Föreningens ekonomi är beroende av att vi kan hålla intäkter och kostnader under kontroll. När det gäller
intäkter så består de till allra största delen av månadsavgifterna som vi medlemmar betalar in i förskott vid
varje månadsslut. Styrelsen kan konstatera att dessa intäkter inte alltid kommer in i tid. Vi kommer nu att
skärpa till rutinerna så att betalningspåminnelser med tillhörande kostnader kommer att träda i kraft inom
en snar framtid. Det absolut enklaste sättet att undvika detta att skaffa Autogiro. Detta gör ni enklast genom
att ladda ner blanketten från vår hemsida under ”BRA ATT VETA-DOKUMENT-SKÖTSELHÄNVISNINGAR OCH
BLANKETTER”.



Tanken är att vi ska kunna göra en individuell avläsning av värme och vatten. Tyvärr har leverantören av
systemet inte lyckats få alla mätare att fungera. Enligt den senaste informationen styrelsen fått ska det hela
fungera efter vecka 12. Så fort styrelsen ser att redovisningen verkar fungera så skickar vi ut era
inloggningsuppgifter.



Samtliga medlemmar förutom 1 person, som tecknat garageplats, har kvitterat ut passagebricka. Tänk på att
från 15/3 gäller avtalade parkeringsplatser (nummer) i garage. När grannföreningens fastighet är klar, skall vi
med garageplats få åtkomst till de olika portar/hissar som går ner till garaget.



Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 1 april kl. 18.00 på Scandic hotell.



För er som är intresserade av en roll i styrelsen ber vi er kontakta någon i vår valberedning, Staffan Källén
(070-224 48 44) eller Mathias Hendrikx (073- 539 90 52) för mer information.



Frekvensen för tömning av plast och papp i vårt källsorteringsrum har ökats, men vi vill påminna alla att om
ni skall slänga större kartonger så får ni platta ut dem innan, så får vi plats med mer. Vi tycker dessutom att
det är hög tid att den som efter julhelgen ställde sin avbarrade gran utanför källsorteringsrummet ser till att
den kommer därifrån, eller förväntar sig granens ägare att någon snäll granne skall frakta bort granen?



I vår systerförening brf Roslags Kulle har de första medlemmarna börjat flytta in. Enligt Ikano så räknar de
med att hela fastigheten ska vara klar för inflyttning i maj månad. Etableringsbodarna har nu flyttat till den
yta där vi tidigare hade vår parkering. Parkeringen som planeras där upp kommer att färdigställas efter det
att bygget är klart.



Vi vill även påminna om våra trivselregler, då vi har märkt att trivselreglerna ibland glöms bort. Det vi särskilt
vill påminna om är:
”Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar och dylikt i trapphusen. Detta av brandsäkerhetsskäl. Vid
brand är trapphusen enda utrymningsvägen.”
Detta då, precis som regeln säger, trapphuset är vår enda utrymningsväg vid brand. Vänligen ställ vagnar,
pulkor etc. i våra cykelrum. Vi vill även påminna om att vi inte borrar/spikar efter 19 på vardagar och efter 16
på lördagar.



Vi vill påminna om föreningens hemsida www.brfnasbykulle.se där vi lägger upp ny information.



Vi vill även passa på att hälsa våra nya medlemmar välkomna, Thomas Käll och Anna Richenberg i hus 4 samt
Sune Bornhammar i hus 3.
Kontakta oss via vår hemsida om det är något ni undrar över,
Med vänliga hälsningar Styrelsen

