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Brandsäkerhet, ordning och reda
Styrelsen har genomfört ett antal besiktningar i föreningens bostadshus. Vi konstaterar att det
fortfarande finns brister men mycket har förbättrats. Inom kort kommer vi att mer detaljerat
redovisa vad som genomförts och vad som återstår att göra.
Styrelse och årsstämma
Ordinarie årsstämma planeras till den 8 oktober. En deltagare per hushåll får delta.
Restriktionerna om att man får vara max 50 personer samlade i en lokal gäller fortfarande.
Man kan lämna fullmakt till någon som skall delta möte om man själv av olika skäl inte kan det.
Styrelsen hjälper gärna till att ta fram en korrekt fullmakt för den som så önskar.
Tyvärr kommer det inte att serveras något fika.
Om ni har anmält er och känner er krassliga dagarna före stämman stanna hemma och meddela
styrelsen så kan någon annan få möjlighet att närvara.
Utbyte av stamventiler i värmesystemet samt injustering av värme i lägenheter
Byte av ventiler i värmesystemet är snart avslutat och därefter återstår att göra en injustering i
varje lägenhet. Värmen slås på vecka 37. Mer om detta kommer att informeras om separat.
Relining av avloppsledningar
Nu är reliningsarbetet genomfört i alla bostadshus.
Styrelsen vill återigen tacka alla medlemmar som drabbats av olägenheter i samband med
reliningsarbetet för att ni varit så tålmodiga.
Hemsidan
www.brfsadeln.se här försöker vi tillhandahålla aktuell information. Hjälp oss med tips så att
hemsidan hålls så aktuell som möjligt
Framtiden
Under de senaste 3 åren har många kostsamma åtgärder genomförts i vår förening. Trots det har
vi en ekonomi i balans. Fortsättningsvis skall vi genomföra förbättringsåtgärder som med rimliga
kostnader såsom exempelvis uppdaterad informationstavla vid infarten till föreningen, digitalt
bokningssystem av tvättstugor via tavlorna i entréerna, via smarttelefon eller dator mm. Vi
hoppas också kunna hinna med att bygga tak över entréerna innan vintern. Det finns alltid
förbättringsåtgärder att vidta. Vår förening är trots allt 54 år gammal men vi tyckeratt det är en
väl bibehållen ”gamling”.
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