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Ny medlem
Lägenhet 1203 har överlåtits till Peter Sandstedt som hälsas
välkommen till föreningen.

Årsstämman 2022
Årets stämma kommer att äga rum måndagen den 16 maj. Boka gärna in detta datum
redan nu i era kalendrar. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast
den 21/3. Mer information kommer senare.

Valberedningen
har nu påbörjat sitt arbete. Styrelsen behöver kompletteras med ett antal nya
medlemmar inför nästa period. Vill du anmäla dig eller bara veta mer om vad
styrelsearbetet innebär och vad som förväntas av dig som styrelsemedlem, vänligen
kontakta valberedningens ordförande Ann Beis - ann.beis@gmail.com eller till Malin
Isaksson - malla.isaksson@gmail.com

Ombyggnader i lägenheterna
Styrelsen har varit i kontakt med en byggnadskonstruktör med anledning av de
många reparationer som utförts i huset. Om för många förändringar görs som bl a
innebär påverkan på husets väggar, ventilation, vattenflöde mm så kan husets
konstruktion påverkas. Därför gör vi nu en inventering, och ber alla
lägenhetsinnehavare att fylla i det bifogade formuläret och lämna till styrelsen senast
den 21/3.

Projektgrupp inför upphandling av byte av elstammar och elcentral
Under våren 2022 planerar föreningen ett komplett byte av föreningens elsystem.
Detta är ett ganska stort och omfattande arbete, också ett kostsamt sådant. Nu
efterlyser styrelsen medlemmar med elkompetens som har möjlighet att bidra i
arbetsgruppen. Maila intresse snarast till föreningens mail; brfmuraren1@gmail.com.

Skyddsrum
Föreningens cykelrum i källaren är också husets skyddsrum. Styrelsen kompletterar
just nu det material som finns. Om behov uppkommer krävs att cyklar och
källarförråd omedelbart töms. Mer informations finns på MSB:s hemsida.

Öppet hus
Nästa styrelsemöte hålls 6/4. Kl 18.30-19 är dörren öppen för alla medlemmar som
vill träffa styrelsen.

Styrelsen
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ENKÄT

För att kunna göra en inventering av var i huset det har gjorts ingrepp i väggar m m behöver
vi få svar från alla, även de lägenheter där inget gjorts.

Några exempel på vad som räknas som ingrepp:
● Riva väggar eller sätta upp nya väggar
● Göra en ny eller större dörröppning
● Fräsa kanaler för elledningar i bärande väggar
● Förändringar i vattenrör

Fyll i nedan och lämna i styrelsens brevlåda, alt. maila ditt svar till brfmuraren1@gmail.com

Bärande väggar är markerade med gult
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägenhetsnummer:

Ingrepp har gjorts i bärande väggar:
Ja, följande har gjorts (markera gärna på ritningen):

Nej
Vet ej

Övriga ingrepp:
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