Nyhetsbrev april 2019

Vårstädning
Blåkråkans traditionella vårstädning kommer att äga rum lördagen den 18 maj.
Städdagen brukar vara uppskattad, den inbjuder till social samvaro och ju fler
medlemmar som hjälper till desto fortare går det så boka förmiddagen i kalendern!
Mer information skickas ut senare.
Trädgårdsmöbler och grillar
Bord och stolar är nu uppsatta på innergården och de två grillarna kommer också att
ställas ut. Bokning av möbler och grillar görs i kalendern på Blåkråkans hemsida.
Kalendern har ju inte använts hittills så om du stöter på något problem eller har någon
fundering, skicka ett mail till brf.blakrakan@gmail.com.
När du använt grillarna, kom ihåg att lämna dem på samma sätt som du vill möta dem
när du själv ska grilla!
Internt lägenhetsnummer
Ännu en gång uppmanar vi dig som medlem att alltid skriva uppgång och internt
(två-eller tresiffrigt) lgh-nr då du skriver till brf.blakrakan@gmail.com. Numret står
på utsidan av karmen till ytterdörren.
Airbnb
Uthyrning av lägenhet i Brf Blåkråkan via airbnb är inte tillåten vilket informeras om
på hemsidan under Andrahandsupplåtelser. Tyvärr ser vi på sajten att uthyrning ändå
förekommer och har förekommit i vår förening. Du som annonserar uppmanar vi att
genast ta bort annonsen och lämna återbud avseende eventuella framtida bokningar.
Rensning av cyklar som ej används!
Det finns flera cyklar på innergården eller längs uppfarten som antingen saknar ett
hjul, har punktering eller är skadade på annat sätt. Du som äger en sådan cykel och
inte har för avsikt att reparera den så att den kan användas ber vi att forsla bort den.
Det blir då bättre plats för cyklar som används och det är dessutom tråkigt att titta på
skadade cyklar.
Årsstämma
Som tidigare kommunicerats kommer årsstämma att hållas torsdagen den 16 maj med
start kl 19.00. Snittar kommer att serveras mellan kl 18.30 och 19.00. Kallelse
kommer att skickas ut respektive anslås på anslagstavlorna.
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Café Koppen
Hyresavtalet med caféet avslutas den 12 april. Caféet kommer att lämna lokalen
samma dag.

Vänliga vårhälsningar
Styrelsen
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