BRF Felicia Strand – Medlemsbrev mars 2021
Hej alla medlemmar! Här kommer lite aktuell information.

VÅRSTÄD – SÖNDAG 18 APRIL KL 13
Snart är det dags för vår vårfixardag där vi tillsammans gör vår innergård och andra gemensamma
utrymmen lite trevligare. Även denna gång har vi lagt städningen en eftermiddag – förhoppningsvis får vi
då lite sol och värme!
Vi kör ungefär som vanligt, men ser till att hålla ordentliga säkerhetsavstånd mellan varandra och sedan
avslutar vi med en corona-anpassad fika, men avstår fortsatt korvgrillningen.
Om du inte har möjlighet att vara med på söndagen så sätter vi upp en lista i tvättstugan veckan innan
med arbetsuppgifter som du kan ta dig an innan städdagen.

RENSNING I CYKELGARAGET
Det börjar bli trångt bland cyklarna i garaget och vi vill därför stämma av att alla cyklar verkligen har en
ägare som fortfarande bor i föreningen.
Inom några dagar kommer vi att märka upp alla cyklar i garaget med ett rött band på styret. Vi är
tacksamma om du sedan kan ta bort bandet på din/dina cyklar. I samband med städdagen kommer vi att
samla ihop de cyklar som fortfarande har röda band och ställa dom längst in i cykelgaraget. Om banden
fortfarande sitter kvar tre månader efter städdagen, kommer vi att forsla bort de övergivna cyklarna.

FÖRENINGSSTÄMMAN 7 JUNI BLIR DIGITAL

På grund av coronaläget har vi beslutat oss för att hålla vår årsstämma den 7 juni digitalt. Riksbyggen
har bra verktyg för detta. Vi återkommer i samband med kallelsen med mer instruktioner för hur det
kommer att gå till rent praktiskt för dig som medlem.

FELANMÄLAN

Det sitter då och då lappar på t ex torktumlarna i tvättstugan om att maskinen är felanmäld. Det är en
mycket bra service till den som tvättar efteråt! Men det vore bra om den som gör felanmälan också
skriver sitt namn och datum, så att fastighetsskötarna kan hålla koll på felanmälningsärendena på ett
enklare sätt.

LADDPLATSER I GARAGET

För dig som har garageplats – vi har för närvarande två lediga laddstolpsabonnemang om någon är
intresserad. Hör av dig till oss i styrelsen i så fall.
Vi ses på städdagen!
Styrelsen BRF Felicia Strand
Epost: brffeliciastrand@gmail.com,
hemsida: http://brffeliciastrand.se/

