BRF Båtklubben
Nyhetsbrev nr 3/2013
Årsstämma - motioner
Den 22 maj är det dags för årsstämma. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj för att
de ska hinna behandlas. Kallelse till årsstämman skickas ut i början av maj.

Sommarfest den 1 juni 2013
Lördagen den 1 juni är det dags för föreningen att träffas och ha lite trevligt. Vi startar klockan 15.00
på innergården. Det blir grillkorv, mingel, kubbspel och något roligt för barnen. Mer information
kommer längre fram.

Skötsel av terrasser mot gatan
De fyra terrasserna mot Pollargatan och rabatten på entrégården sköts av Järntorget Bygg fram till
hösten 2013. Det innebär att de bland annat kommer att ta hand om planterade häckar och andra
växter, rensa ogräs och vattna. Från och med hösten 2013 ligger ansvaret på vår förening att köpa in
den tjänsten.

Städning av garaget
Styrelsen kommer att kontakta Järntorget snarast för att få besked om när de planerar att genomföra
städning av vårt garage. Vi återkommer med ytterligare information när vi har fått ett datum.

Vårstädning av entrégård och innergård
Inom kort kommer vi att får vår entrégård sopad och rengjord från vinterns grus, cigarettfimpar och
annat skräp. Detsamma gäller för innergården.

Brandinspektion
Onsdagen den 3 april hade vi besök av Katarina Brandstation. Med anledning av pågående
inventering av fastigheter inom respektive branddistrikt på Södermalm bjöd de in sig själva till vår
förening.
Under inspektionen gick brandmännen igenom vår fastighet från ”golv till tak” och tittade bland
annat på befintliga rökluckor och att de fungerade som de ska. De passade också på att titta på
möjligheten att komma åt med stegbil och komma fram med brandbil runt vår fastighet.
Under vandringen i våra trapphus noterade både brandmännen och vi från styrelsen att det
fortfarande förvaras skor och barnvagnar i trapphuset. Vi i styrelsen ombads att snarast få bort allt
som står utanför lägenheterna. Detta är reglerat i våra trivselregler och vi har nu också satt upp
anslag i trapphusen väl synligt för att alla ska kunna informera sig om vad som gäller.
Så, nu ber vi återigen er som förvarar skohylla, barnvagnar etc i trapphuset att ta bort detta.

Sjöstadsföreningen
Vår bostadsrättsförening har nu gåt med i ”Sjöstadsföreningen”. Deras uppgift är bland annat att
fungera som en samordnande länk och opinionsbildare för hembygden Sjöstaden – kring till exempel
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frågor om skola, fritid, förskolor, kommunikationer, energifrågor, återvinning och mycket mer. På
deras hemsida, www.sjostadsforeningen.se finns mer information, bland annat om kommande
Valborgsfirande.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 7 maj 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 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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