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Nya styrelsen
Ny styrelse valdes vid ordinarie föreningsstämma den 1 april. I nya styrelsen ingår
Stig Lombard, ordförande, Kanalvägen 3
Torbjörn Carlsson, sekreterare, Näsbyvägen 12
Amanda Sterner, ledamot, Näsbyvägen 10
Anne Reichenberg, ledamot, Näsbyvägen 14
Fredrik Gustavsson, ledamot, Näsbyvägen 14
Hanh Nilsson, suppleant, Näsbyvägen 10
Stämmoprotokoll
Protokoll från ordinarie föreningsstämman 2014 finns utlagt på vår hemsida. Finns
även tillgängligt hos sekreteraren.
Grillning på balkonger/uteplatser
Grillningssäsongen närmar sig och vi vill påminna om att det, i första hand med
tanke på brandrisken, är absolut förbjudet att på balkonger och uteplatser
använda koleldade grillar. Gasol- och elgrillar är OK.
Upphandling av administrativ och teknisk förvaltning
Vi har sagt upp avtalen med Frubo AB, vår administrativa förvaltare, och Ikano
Bostadsproduktion AB, vår tekniska förvaltare, till upphörande vid kommande
årsskifte. Under sensommaren/hösten kommer vi att göra en upphandling av både
administrativ och teknisk förvaltning och teckna nya avtal att gälla fr o m 1 jan
2015. Vi har även sagt upp vinterunderhållsavtalet med MJ Contractor AB till
upphörande 1 nov. Vi kommer att, i samarbete med brf Roslags Kulle, göra en
upphandling av vinterunderhållet, dvs snöröjning och sandning, på våra
gemensamma ytor.
Parkering
Samtliga p-platser utomhus är uthyrda. I garaget har vi f n 12 lediga platser.
Parkeringsansvarig tills vidare är Torbjörn Carlsson, som nås på telefon
070-754 28 93 eller 26 44 88 eller via mail tece@comhem.se
Lägenhetsnycklar
Vår nya låssmed är Täby Lås AB som har sin butik/verkstad på Näsbydalsvägen 9.
Föreningens nyckelansvarige är Torbjörn Carlsson och han är den ende som har
befogenhet att beställa nycklar hos Täby Lås. Den som nu vill beställa ytterligare
nyckel till sin lägenhet måste därför kontakta Torbjörn som i sin tur lägger
beställningen. När nyckeln är klar blir lägenhetsinnehavaren kontaktad av Täby Lås
och kan mot uppvisande av legitimation hämta ut sin nyckel. En ny nyckel kostar ca
200 kronor. Torbjörn´s kontaktuppgifter se ovan.
En skön försommarmånad önskar
Styrelsen för brf Näsby Kulle

	
  

	
  

