Hej alla boende i BRF Vinterviken!
Här kommer nyhetsbrevet för maj 2022
Presentation av nya Styrelsen
Ordförande:
John David Olovsson tel: 0730 89 60 31
Ansvarsområden: tillfälligt; Fastighet
Ledamöter:
Emelie Karlsson, tel:0733 14 19 28
Ansvarsområden: sekreterare, nyhetsbrev, kommunikation, namnskyltar,
entréinformation, hemsida
Jonas Cederlöf, tel: 0706 72 00 74,
Ansvarsområden: vice ordförande, parkering, gym, soprummet, tvättstugan,
nycklar, låssmed, porttelefon, gästlägenheten
Henrik Björk tel: 0738 36 46 74,
Ansvarsområden: ekonomi, budget, årsredovisning
Uppdaterad information finns även i trapphus samt hemsida.

Motioner/Projekt

Styrelsen har i dagsläget många motioner och pågående projekt från
tidigare. De motioner/projekt som är påbörjade redan nu är laddstolpar,
fönsterlisterna, fasadtvätt, och upprustning av gästlägenheten. Övriga
motioner kommer hanteras löpande.
Styrelsen

Vi har tyvärr pga oförutsedda händelser en ledamot som måste lämna
styrelsen och vi är därför i stort behov av någon ersättare så om någon
kan tänka sig att hjälpa till så vore det mycket tacksamt. De
ansvarsområden som berörs är främst runt fastighet med brandskydd,
trädgård och vinterunderhåll, städning, hiss osv. Skulle du vara
intresserad av att vara med i styrelsen så är du varmt välkommen att
kontakta Max Widell i valberedningen på max.widell@gmail.com
Ledamotens ansvarsområden kan givetvis ändras och anpassas.
Vårstädning

Styrelsen kommer att bjuda in till en vårstädning lördag 4 juni. Mer
information kommer. Men har du möjlighet att ta en titt i cykelrummet
redan nu och ställa ta bort cyklar som inte används så är det jättebra, en
större översyn av vårt cykelrum kommer att göras framöver men vi
behöver redan nu rensa upp och göra plats för de cyklar som används.

Grillning

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar när du grillar, om du bor på
nedre plan så ställ grillen på gräsmattan grillar du från balkongen var
noga med att ha uppsikt och minimera rök. Det är EJ tillåtet att elda med
ved på balkongerna.
Debitering av lokalen

I och med byte av styrelse så har vi kommit efter med debiteringen av
lokalen, debiteringar för mars och april kommer således ske på majs
faktura.

Vi önskar er alla en fin vår så ses vi förhoppningsvis på städdagen i juni.
Hälsningar Styrelsen

