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Föreningsmeddelande 1/2017
Nya grannar. Vi hälsar Emelie och Johan Åberg med dotter välkomna till nummer 29. Vi
hoppas att ni inte ska bli störda av styrelsens högljudda diskussioner i er
källare.
Inbrott.

Tyvärr har vi haft två inbrott senaste månaden. Innan jul i nummer 73 och nu
efter jul i nummer 43. Båda är gavelhus mot villaområdet. I båda fallen bröt de
sig in genom stora fönstret. På Fbv 73 pluggades ytterdörrslåset igen från
utsidan. Enligt polisen för att fördröja upptäckt.
Som vi tidigare påpekat är det bra att ha så mycket belysning som möjligt på
och se till att gavellampan fungerar. Hjälps åt att hålla uppsikt i området. Säg
gärna hej, även till okända människor som rör sig i området. Intresset för
grannsamverkan har tidigare varit lite svalt men om någon är intresserad av att
vara ansvarig för detta är ni välkommen att kontakta styrelsen.

Frågor.

Vi har fått frågor om att företag, t.ex. ventilationsfirmor, larmfirmor m.m. ringt
upp och hänvisat till styrelsen, grannar eller lagar om olika saker. Vi gör
ingenting gemensamt utan att meddela först. Det betyder inte att det skulle var
fel på deras tjänster men använd sunt förnuft. Sotning och provtryckning av
öppen spis åligger bostadsrättsinnehavaren och ska utföras vart 4/8 år.
Sotarföretagen meddelar utan att gå via styrelsen men ska skicka protokoll till
föreningen.

Sopor.

Det var en miss i tömning i julhelgen beroende på att sopbilen inte kunde
komma fram p.g.a. parkerade bilar. Upptäcker ni att behållaren är full så
kontakta gärna Stockholm Vatten som ansvarar för sophämtning.
Telefon 522 120 00 eller kund@stockholmvatten.se

Årsstämman. Preliminärt datum är satt till 27 april och förhoppningsvis kan vi vara i
Sköndalsskolans matsal. Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 1
februari.
Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 7 februari. Frågor/ärenden som medlem
önskar att styrelsen ska behandla bör vara inkomna via föreningens brevlåda 10
dagar före mötet.
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