Brf Felicia Strand - medlemsbrev februari 2018
OFÖRÄNDRAD ÅRSAVGIFT FÖR 2018
I och med budgetplaneringen för 2018 har styrelsen beslutat att låta årsavgifterna för föreningens
medlemmar vara oförändrad för 2018.
ARBETE MED FÖNSTER OCH LISTER
Som en del redan märkt, och som vi meddelat i tidigare medlemsbrev, så har vi påbörjat arbetet med att
åtgärda fönster och lister i lägenheter i Aktergatan 21. Därefter kommer vi fortsätta med port 23, 25, 27
och 29. Mer information kommer i samband med att arbetet fortgår.
NYTT PORTSYSTEM INSTALLERAS UNDER FEBRUARI
Som vi har informerat tidigare kommer vi att byta ut befintligt passersystem. Detta arbete kommer nu
starta i februari. I samband med detta kommer vi såklart gå ut mer information och även dela ut de nya
så kallade passerbrickorna.
HEMSIDAN UPPDATERAD
Styrelsen har uppdaterat föreningens hemsida för att få en bättre struktur. Idag använder vi en gratisversion av WordPress vilket tyvärr medför reklam på hemsidan. Vi planerar därför att köpa en domän
och därmed slippa reklam. Besök gärna sida och kom med synpunkter – se:
https://brffeliciastrand.wordpress.com/
FÖRRÅD ATT HYRA
Föreningen har för tillfället lediga förråd att hyra. Kontakta styrelsen vid intresse.
ÄNDRINGAR I SOPRUM
Då vi märkt att kärlet för kartong vid återkommande tillfällen är överfulla, vilket resulterar i extra
utgifter, har styrelsen beslutat att byta ut ett återvinningskärl för tidningar mot två mindre kärl där ett
ska användas för kartong och det andra för tidningar. Dessutom tänker vi byta ut ett kärl för ofärgat glas
mot ett kärl för färgat glas.
RÖKLUCKOR I 21:AN ÅTGÄRDADE
Problemen med öppna rökluckor i portuppgång 21 är nu åtgärdade. Detta vara orsaken till tidigare
problem med kyla i trapphuset
PÅMINNELSE OM STÄNGA UPPSTÄLLDA DÖRRAR
Vi vill påminna våra medlemmar som ställer upp dörrar, vid exempelvis fester, att se till att dessa
stängs. Detta främst för att hålla otillbörliga borta från vår fastighet.
BOSTADSTILLÄGG KOMMER BETALAS AV FÖRENINGEN
Styrelsen har fattat beslut om att börja betala medlemmmarna bostadstillägg i och med halvårsskiftet.
Anledningen till detta är dels att det är så pass förmånligt att föreningen betalar istället för enskild
medlem och dels att vi säkrar att varje medlem har en sådan försäkring. Medlemmar bör därför kunna
säga upp denna del i sin privata försäkring. Mer information om detta kommer senare.
Vänligen, Styrelsen för Brf Felicia Strand (e-mail: brffeliciastrand@gmail.com)

