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Nya grannar.

Vi hälsar våra nya grannar välkomna. Monika och Ruslan Titor i nummer 27,
Cajsa Krabbe och Lina Skytt i nummer 26 samt Ulrika Odö i nummer 8.
Ulrika har flyttat in, Cajsa och Lina gör det den 24 maj och familjen Titor
flyttar in i juni månad. Välkomna allihop!

Fönsterrenovering.

De fåtal fel som inträffade ska vara åtgärdade. Har ni synpunkter så hör av er
till styrelsen snarast. Enligt plan ska fönstren i tvättstugan och hyreslägenheten renoveras i höst.

Ny styrelse

Efter årsmötet ser styrelsen ut på följande vis:
Björk Tryggvadottir, ordförande,
Tobias Holmlund, vice ordförande,
Harald Byström kassör,
Ola Simonsson sekreterare,
Ulrika Romare, Björn Sandström och Olle Holmgren ordinarie.
Carl-Henrik Barnekow och Hans Witten-Leo suppleanter.
Förra årets uppdragstagare har tackat ja till att utföra sina uppgifter till årets
slut så Britta Ryderstedt har koll på tvättstugan och Markel Månsson sköter
flaggning året ut 2019.

Parkering.

Det verkar som om Stockholm stad har trappat upp bevakningen i Sköndal
och det är vi nog glada för. Tyvärr har medlemmar fått p-böter när de
parkerat utanför garagen. Det är ju så att parkering på kommunens trottoarer
är förbjuden. På hemsidan samt på hitta.se finns kartor med tomtgränserna
utsatta. Notera att skjulet och containern på övre garageplan och lekplatsen
ligger på kommunens mark. Säg inget om det!

Skadedjur.

Det finns nya regler om skadedjursbekämpning och man har nu blivit mer
restriktiv i användandet av råttgift. Kontroller av betesfällor måste ske oftare
och det har visat sig att giftet i betongfällorna i längorna inte har haft så stor
effekt. Även om råttor observerats på gatan så är det kulvertarna som är det
största problemet. Vi kommer att tillsammans med Nomor se över problemet.
Om du gör observationer så tveka inte att kontakta Nomor på 0771-122300
eller nomor.se/skadeanmalan

Nästa möte.

Nästa styrelsesammanträde äger rum tisdag den 4 juni.
Frågor/ärenden som medlem önskar att styrelsen ska behandla bör vara
inkomna via föreningens brevlåda eller mail 10 dagar före mötet.
Hälsningar bostadsrättsföreningen Skönstaviks styrelse
E-mail: styrelsen@finbagarvagen.se

