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I tidigare Sadelnnytt har vi informerat om att årsstämman skall hållas 16 april 2020. På grund av
rådande läge med coronavirus så har vi beslutat att skjuta upp mötet tills vi vet vad aktuella
myndigheter ger för råd och anvisningar beträffande folksamlingar (ex vis möten).
Nytt datum för Brf Sadelns årsstämma kommer att meddelas så snart som möjligt.
Styrelsen kommer att ta över administrationen av informationen på våra våningsregister. På det
sättet kan vi snabbare få ut information till, i det närmaste, alla boende.
Vi vill återigen påminna om att byggavfall, sanitetsporslin, vitvaror mm inte får läggas i
grovsoprummet. Eftersom vi nu har möjlighet via övervakningskamera att identifiera de som
lägger fel saker där så kommer föreningen att debitera kostnader på den eller de som slänger fel
saker i grovsoprummet
Under majmånad påbörjas ett arbete att byta avstängnings- och stamventiler på värmesystemet. I
augusti föls detta upp genom att det görs en injustering av värmen i varje lägenhet. Vid den OVKbesiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll) som gjordes i december 2019 upptäcktes att det
fanns felaktiga fläktar monterade i några lägenheter samt att i vissa fall skall luftflöden i
lägenheter åtgärdas. Detta sker i samband med ovan nämnda injustering av värmen i
lägenheterna.
Vissa av åtgärderna såsom felaktiga fläktar skall bekostas av berörda lägenhetsinnehavare. Dessa
kommer att inom kort att få brev om detta.
Vi överöses för närvarande av information om coronaviruset och naturligtvis oroas många
speciellt om man tillhör en s.k. riskgrupp. Att känna sig hängig och/eller förkyld behöver inte
betyda att man fått coronaviruset men precis som vi uppmanas på Radio och TV så ska vi ta
hänsyn till andra oavsett vad det är vi drabbats av dvs. undvika nära kontakter osv.
Vi i styrelsen tror att det finns många i Brf Sadeln som kan hjälpa sin granne eller bekant som bor i
föreningen och som kanske känner sig dålig t ex genom att gå och handla åt dem, ringa och prata
mm.
Vi vill också åter igen dig som kan tänkas vara intresserad av att jobba i föreningens styrelse som
styrelseledamot eller suppleant att anmäla ditt intresse till nuvarande styrelse. Vill man inte vara
aktiv i en styrelse så finns det andra sysslor där man kan vara till hjälp.
Exempelvis så har vi våra vackra rabatter som kräver mycket arbete och omvårdnad.
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