Nyhetsbrev januari 2019

Årsstämma
Brf Blåkråkan har ju ändrat räkenskapsår till kalenderår vilket bla medför att
årsstämman hålles senare än under tidigare år. Årsstämman kommer att hållas
torsdag den 16 maj 2019 kl 19.00 på Elite Hotel Arcadia. Separat kallelse
kommer att skickas ut i början av maj.
Enligt föreningens stadgar ska motioner till årsstämman lämnas till styrelsen
senast den 1 februari.
Styrelse och revisor väljs ju på årsstämman. Om du är intresserad av
styrelsearbete eller att vara revisor, kontakta Lars-Göran Sundström, ordförande
i valberedningen, lars-goran.sundstrom@outlook.com, tfn 076-868 0125.
Trapphusprojekt
Projektet renovering av våra trapphus är nu igångsatt. Arbetet kommer att
innefatta målning av hela trapphusen såsom väggar, tak, ledstänger och lister,
utbyte av armatur samt renovering av portarna och uppfräschning av golven.
Allmän översyn kommer att göras så att bla de olika inaktuella, gamla
informationstavlorna kommer att plockas bort.
Målning av de värst åtgångna källargolven är också planerad.
Som hjälp vid färgval har styrelsen anlitat en konsult, som arbetar med
färgrådgivning, och som under januari kommer att lämna förslag till
färgsättning. När styrelsen beslutat om färger kommer vi att ställa upp
färgproverna i en trappuppgång så att alla medlemmar kan komma och titta.
Vår förhoppning är att arbetet ska kunna vara slutfört under detta år.
Portarna
Under vintertid har vi problem med att portarna inte stängs ordentligt så vår
fastighetsskötare rycker ut då och då och avhjälper. Stängningsmekanismen är
känslig för temperaturomslag så nästa dag kan resultatet bli att porten stängs
med för högt ljud och vi får klagomål om det. Som vi skriver ovan kommer
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portarna att renoveras så att detta problem därmed inte ska uppstå. Fram till dess
ber vi att alla hjälps åt med att se till att porten stängs ordentligt efter passering.
Ansvar eget skräp
Vi medlemmar äger gemensamt vår fastighet och har därför alla ansvar för att
miljön är trivsam. Riktigt trivsam är den inte om det står tomma buteljer i någon
källargång, tygstycken har lämnats i en trappuppgång eller granbarr mm ligger
och skräpar. Det är ganska enkelt att forsla bort det egna skräpet så gör det!
HSB medlemsavgift
HSB har idag skickat ut avi för inbetalning av medlemsavgift 2019. Vi vill ännu
en gång informera om att det inte längre är nödvändigt att vara medlem i HSB.
Eftersom medlemskapet är valfritt för varje medlem är eventuell uppsägning
varje medlems ansvar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
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