
From: Brf Vestersol sara.stange@icloud.com
Subject: Vestersol Nyhetsbrev april 2018

Date: 6 April 2018 at 18:29
To: sara.westberg@me.com

Fixardagar, årsmöte, bredband, avloppsrenovering mm. View this email in your browser

Fixardagar 15/4 & 29/4

Nu är det dags för vårens fixardagar där vi tar hand om fastigheten och
trädgården. Genom att tillsammans hjälpas åt med detta klarar föreningen att
hålla ner avgifterna.
Varje medlem ska delta på minst en av dagarna. Om du inte kan dessa dagar
kan du fråga om en uppgift som du gör vid ett senare tillfälle. Om du ej
kontaktar Sara Stange (sara.stange@icloud.com) för uppgift och om du inte
deltar på någon av dagarna debiteras du en avgift på 500 kr.
 
Vi samlas vid huvudentrén kl 10 och håller på fram till ca kl 15. Föreningen
bjuder på fika under dagen, så meddela Sara ev. specialkost.
 
Anmäl dig snarast på listan som sitter utanför tvättstugan.

--------------

Omröstning ang. TV-abonnemang & snabbare Internet
Styrelsen har beslutat att låta medlemmarna avgöra om föreningen skall



Styrelsen har beslutat att låta medlemmarna avgöra om föreningen skall
uppgradera vårt bredband med TV-abonnemang och snabbare Internet till en
ökad kostnad av 99 kr/månad per lägenhet. HÄR kan du se specifikation på
vad uppgraderingen omfattar. I samband med fixardagarna kommer en
omröstning att ske, där varje medlem/hushåll äger en röst (Ja/nej/ingen åsikt).
Styrelsen kommer gå vidare med bredbanduppgraderingen om ja-rösterna
motsvarar över 2/3 av de lagda ja/nej-rösterna (ingen åsikt-röster räknas ej
med). Skulle Nej alternativet få mer än 1/3 av de lagda ja/nej-rösterna kommer
vi inte att uppgradera. Om det vid ett senare tillfälle skulle visa sig att
nuvarande TV-lösning slutar fungera igen kan styrelsen komma att ta ett nytt
beslut i frågan utan att gå ut med en ny omröstning. Om du ej kommer att vara
med på fixardagarna, men ändå vill rösta så maila Christopher Westberg
senast 29/4. christopher.westberg@gmail.com
 

Årsmöte 28 maj kl 19
Kallelse och årsmöteshandlingar
kommer att delas ut senare, men
boka in detta datum din kalender
redan nu. 

Avloppsrenovering
Styrelsen har nu, tillsammans med
konsult, valt en entreprenör som ska
genomföra renoveringen av avlopp.
Arbetet kommer att påbörjas efter
sommaren. 

175kr/timmen - Klipp gräset! 
Precis som vanligt så hjälps vi i
föreningen åt med att klippa gräset.
Hör av dig till Conrad för att boka in
veckor som du kan hjälpa
till. conradnlauritsen@gmail.com
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