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Föreningsmeddelande 05/2017
Breaking news!.

Styrelsen har sagt upp avtalet med STOR och deras ekonomiska förvaltning.
Vi har länge önskat en webbaserad tjänst där vi har bättre insikt och kontroll
över flödet vilket inte STOR kan hjälpa oss med. Vi har tecknat nytt avtal
med SBC och vi är igång i september 2017. Vi återkommer med mer
information när vi närmar oss september. För den som önskar läsa mer finns
information på www.sbc.se/Bostadsrattsforvaltning/Ekonomisk-forvaltning/-.
Observera att de tre avgiftsavierna som delats ut nyligen ska betalas som
vanligt.

Hjärtstartare.

Har placerats i tvättstugan. Utbildning för 12 personer kommer att ske
tisdagen den 12 september. Anmälningslapp sätts upp i tvättstugan.

Utbyggnader/staket. Renovering av utbyggnader kommer att påbörjas av Niklas Isakzon i augusti
2017.
Finns det intresse av att gemensamt måla staket, kalka trädgårdsmurar och
enklare målningsjobb åt de grannar som inte själva förmår? Kontakta
styrelsen om du är intresserad.
Grillning och uteliv. Det har inkommit synpunkter på os från grillar och höga ljud nattetid. Bär
gärna ut grillen i trädgården ifrån husväggen så slipper röken smyga utmed
husväggarna men fortsätt att sitta ute och festa i de varma sommarnätter som
förhoppningsvis kommer. Tänk på grannarna!
Kv. Korintkakan.

Det var några medlemmar på plats när stadsbyggnadskontoret höll
samrådsmöte i Tekniska Nämndhuset angående byggplaner nedanför vår
trappa mot Sköndalsvägen. Styrelsen tar inte del i något samråd men är det
någon som känner starkt för eller emot så kan vi agera. Nu gäller synpunkter
såsom vår 60-åriga tradition med valborgseld, borttagande av grönområde,
färg på husen m.m. eller tyngre argument. Vi vet att det finns ett flertal
medlemmar som är kunniga och intresserade av det här.
Vi ska snart lägga upp bilder och beskrivande länkar på finbagarvagen.se.
Synpunkter skall vara inne till stadsbyggnadskontoret senast 4 juli 2017.
Infolänkar finns nu på Finbagarvägens facebooksida.
Diarienummer 2013-15135.
Ola har blivit utsedd till kontaktman för han bor närmast, maila honom på
ola.simonsson@bredband.net

Skadedjur.

Vi påminner om Nomors tips och rekommendationer om hur vi ska skydda
oss mot skadedjur som finns på www.finbagarvagen.se/skadedjur. Kontakta
Nomor på telefon 0771-122300 eller helst på www.nomor.se/skadeanmalan.
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Sommartider….

…hej, hej sommartider, ge mig din hunger, ge mig din hand. Ge mig allt du
vill och allt du kan sjöng Gyllene Tider men vi vill inte ge bort allt vi kan så
vi håller koll på bortresta grannars hus och vårt eget. Kontrollera lås, ta in
post, meddela kontaktinfo till grannar och se över omgivningen. Som ni vet
har vi varit drabbade av inbrott i vinter.
Med Frank Sinatras version av ”Summer Wind” önskar vi alla medlemmar i
BRF Skönstavik en riktigt fin och mysig sommar. Kom ihåg att utnyttja
trädgården till max men var lyhörd mot grannen.
The autumn wind and the winter winds, they have come and gone
And still the days, those lonely days, they go on and on
And guess who sighs his lullabies through nights that never end
My fickle friend, the summer wind
The summer wind
Warm summer wind
Mmm, the summer wind

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen de 8 augusti. Frågor/ärenden som medlem
önskar att styrelsen ska behandla bör vara inkomna via föreningens brevlåda
10 dagar före mötet.
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