BRF Båtklubben
Nyhetsbrev nr 4/2013
Föreningsstämma
Den 22 maj genomfördes ordinarie föreningsstämma för Brf Båtklubben. Vid
stämman deltog 25 röstberättigade medlemmar.
Protokoll från föreningsstämman kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida så
snart det är justerat.

Styrelsens sammansättning
Från och med den 22 maj ser styrelsens sammansättning ut enligt nedan:
Ordförande
Suppleanter
Erik Larsen
Käthe Byrström
Ledamöter
Jürgen Niesner
Ann Stending
Mattias Bernhag
Anne Carlzon
Marie Thorsbrink
Lena Billung

Sommarfest i regn och rusk
Lördagen den 1 juni var det då dags för föreningen att träffas och ha lite trevligt.
Cirka 20-25 tappra själar, vuxna och barn, samlades i regnet på innergården. Med
hjälp av ett par presenningar och ett glatt humör blev det riktigt bra. Korv grillades
och barnen fick gå på skattjakt. Trots vädret blev det alltså en trevlig tillställning
och vi lovar att återkomma med fler festligheter framöver.

Garantibesiktning till hösten
Till hösten är det dags för garantibesiktning av vår fastighet och vi vill redan nu be
var och en fundera igenom punkter man vill ta upp vid besiktningen, i synnerhet det
som rör den egna lägenheten.
Styrelsen kommer inom kort att ta fram ett formulär att fylla i och skicka in till oss
så att vi kan göra en sammanställning att ha med vid besiktningen.

Cykelrum
Vi är många som cyklar i föreningen och det är väldigt positivt. För att få plats med
alla cyklar behöver vi se över vilka cyklar som används och vilka som inte används
och därmed kan flyttas ur cykelrummet för att skapa mer plats.
En del cyklar är trasiga och har punktering och ser inte ut att vara i bruk. Om du inte
använder din cykel kan ett förslag vara att laga upp den och sälja/skänka den till
någon som behöver en cykel.
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De två mopeder som förvaras i cykelrummet måste flyttas därifrån snarast. Ur
brandsäkerhetssynpunkt är det inte tillåtet att förvara mopeder i cykelrummet.

Förråd/barnvagnsrum
Återigen vill vi påminna om att det inte är tillåtet att förvara något i gångarna
utanför våra tilldelade förrådsutrymmen. Dels handlar det om brandsäkerheten men
också om att inte hindra sina grannar från att komma in i det egna förrådet.
Barnvagnsrummet på Pollargatan 22 är väldigt fullt och vi vill be att de som förvarar
annat än barnvagnar där flyttar på dessa saker till sina egna förråd.
Med tanke på att utrymmet också fungerar som laddningsstation för elektriska
rullstolar, permobiler etc är det viktigt att lämna fri passage fram till eluttagen.

Möjlighet att lämna farligt avfall och småelektronik
Flera gånger om året finns det möjlighet att lämna farligt avfall och småelektronik i
den mobila miljöstationen här i Hammarby Sjöstad.
Nästa tillfälle är den 9 september kl 17.00—17.45 på Jan Inghes Torg.
Mer information om den mobila miljöstationen och vad som kan lämnas där finns på
följande adress: www.stockholm/avfall.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 4 juli 2013.

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 e-post till styrelsen@brfbatklubben.se.
På hemsidan finns också ett formulär som du kan använda om du vill komma i
kontakt med styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen

2013-06-12
2

