BRF Båtklubben
Nyhetsbrev nr 5/2013
Garantibesiktning till hösten
Vi har nu fått besked från Järntorget att kommande garantibesiktning kommer att genomföras någon
gång i oktober – november 2013.
Fram till besiktningen har ordförande, Erik Larsen, löpande möten med Järntorget. Syftet med dessa
möten är att tillsammans med Järntorget förbereda inför besiktningen och bland annat presentera
en sammanställning av punkter som vi redan nu vet måste tas upp vid besiktningen. Därmed ger vi
Järntorget möjlighet att åtgärda vissa förbättringar, förändringar redan nu.

Grillning på balkonger
Vid vår första föreningsstämma beslutades om att tillåta grillning på balkonger med såväl el- som
gasolgrill. I våra trivselregler står att all grillning ska ske med hänsyn till grannar och att sunt förnuft
ska råda.
Vi skulle vilja trycka på det här med hänsyn till grannarna och be er som grillar att kanske grilla med
lite måtta och försöka undvika att det osar från grillen i möjligaste mån.

Inglasning av balkonger
På föreningsstämman i år beslutades att vi skulle undersöka intresset i föreningen avseende
inglasning av balkonger. Ett frågeformulär har gått ut till samtliga där vi ville veta om man var
intresserad eller ej av inglasning.
Det har visat sig att av dem som svarat är en majoritet intresserad vilket innebär att ytterligare
information kommer att inhämtas avseende kostnader, olika förslag på inglasning etc.
Vi återkommer med mer information kring detta så snart vi vet mer.
Observera att det i nuläget endast handlar om att undersöka möjligheterna till inglasning. Ett
eventuellt beslut i frågan måste sedan tas på en stämma.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte genomförs den 5 september 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.

Trevlig sommar önskar
Styrelsen
2013-07-05
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