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Ny styrelse
Ja så är då årets stämma genomförd. I år, liksom
förra året, genomfördes den som en s.k. hybridstämma. Tack till er som
deltog vare sig ni deltog fysiskt eller digitalt.

Styrelsen har nu konstituerat sig och ser ut enligt nedan;
Ordförande; Irene Katzman
V ordförande: Jonas Berg
Sekreterare: Malin Blix
Kassör: Karin Radosevic Holmstedt
Övriga ledamöter: Stefan Ungerth, Emanuel Hedestig
Suppleanter: Konstantinos Litsios, Rebecka Öfverholm, Troj Sternehäll

Genomgång av radiatorer & byte av radiatorventiler - Augusti
Vi har anlitat KMV för att byta ut radiatorventiler och ersätta icke
fungerande radiatorer mm den 23-27/8. KMV behöver då tillgång till
SAMTLIGA lägenheter. Mer information kommer närmare inpå.

Grovsoprummet
Ordningen har förbättrats men ofta slängs ovikta kartonger som byggs
långt över kanten samt att det blandas plast och annat skräp. Vi behöver
bli lite bättre på att sortera och vika ihop kartongerna och lägga i rätt
kärl. OBS! Om man har större kartonger och emballage, ska dessa
slängas på närmaste återvinningsstation.

Gården, grill och sittgrupper
Vi kommer att komplettera med ytterligare en sittgrupp på gården för att
fler ska få plats, samt att vi ställt dit en hink för utbränt kol. Om man
planerar för en större tillställning kan man informera om detta på
anslagstavlan och Facebookgruppen, men alla medlemmar är alltid
välkomna.

Brandskyddsarbete
Styrelsen är ansvarig för att brandskyddsarbete utförs, där ingår bl.a. att
säkerställa att inget förvaras på våningsplanen. Det är alltså inte tillåtet
att förvara skräp, barnvagnar eller skor utanför sin egen ytterdörr.



COMHEM blir Tele2
Tele2 och COMHEM har gått ihop och framöver heter företaget Tele2.
TV-utbudet och ev övriga tjänster kommer att fungera som vanligt, men
ev fakturorna kommer framöver att komma från Tele2.

Elbilsladdning
Vi kommer inom kort att installera 4 nya laddplatser, varav 2 redan är
bokade. Meddela ev intresse till brfmuraren1@gmail.com

Sommarschema
Sommaren närmar sig med stormsteg och som vanligt kommer styrelsen
att sätta upp ett schema på tavlan utanför tvättstugan där det framgår
vem i styrelsen ni kan kontakta i sommar om problem uppstår.

Bevattningsschema
Liksom tidigare somrar kommer vi också att sätta upp ett schema över
vad som behöver vattnas i sommar. När ni har vattnat vänligen skriv upp
detta på listan med datum. Tänk på att både fram- och baksidans växter
samt våra krukor behöver vatten. Om vi alla hjälps åt kommer växterna
att trivas och vår gräsmatta att grönska.

Ha en skön och avkopplande sommar
önskar styrelsen
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