BRF Båtklubben
Nyhetsbrev nr 3
Årsstämma
Den 24 maj genomfördes föreningens årsstämma och i samband med den valdes också ny styrelse
för föreningen. Den nya styrelsen består av:
Ordinarie ledamöter:
Erik Wikner (ordförande)
Ann Stending (sekreterare)
Anne Carlzon
Lena Billung
Marie Thorsbrink

Suppleanter:
Käthe Byrström
Olof Axelsson
Jürgen Niesner

Styrelsearbete
Den nya styrelsen har haft ett första styrelsemöte den 31 maj.
Nästa styrelsemöte genomförs den 4 juli.

Trivselregler
Styrelsen har reviderat trivselreglerna och de nya reglerna bifogas detta nyhetsbrev. Följande tillägg
har gjorts:
1. Elgrill och gasolgrill får användas på balkong/terrass under förutsättning att normalt
hänsynstagande sker. Gasoltuber får endast förvaras på balkong/terrass.
2. Medlem är skyldig att följa anvisningar från brandansvarig som är utsedd av styrelsen.
3. Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen och vid anslutning till entrédörrar.
Trivselreglerna återfinns också på vår hemsida, se adress sist i detta nyhetsbrev.

Återvinningsrum
För att ytterligare försöka komma tillrätta med problemen i vårt återvinningsrum har styrelsen
beslutat om tätare tömning av bland annat kärlen för plast.
Styrelsen har också genomfört en storstädning av återvinningsrummet. Informationen om
tömningsfrekvens och skyltningen har också fräschats upp och förtydligats.
Återigen vill vi i styrelsen påminna om att vi alla i föreningen har ansvar för att de regler som finns
avseende sophanteringen följs och att ordningen i soprummet är god.

Månadsavgifter
Nya avier för månadsavgifterna har skickats från Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB.
Frågor om månadsavgifterna besvaras av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB.
Växelnummer: 08-544 109 70. E-post: info@obfab.se

2012-06-08

Internet/TV/telefoni
Styrelsen har fått kännedom om att ett flertal medlemmar har problem med Internet/TV/telefoni. Vi
vill nu att ni som har problem med detta anmäler till oss; typ av problem, bredbandsleverantör samt
lägenhetsnummer. Styrelsen kommer sedan att gå vidare med detta till nätleverantören OpenNet.

Övrigt
Vi kommer att byta portkoden. Information kommer att lämnas i era postfack 1 vecka innan bytet.

Hemsida
Gå gärna in på vår hemsida med adress www.brfbatklubben.se

Kontakta styrelsen
Enklaste sättet att komma i kontakt med styrelsen med frågor, idéer och synpunkter är att skicka epost till styrelsen@brfbatklubben.se.
På hemsidan finns också ett formulär som du kan använda om du vill komma i kontakt med styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen
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