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Nu närmar vi oss julen med stormsteg och styrelsen vill passa på att önska alla
medlemmar en riktig god jul samt ett gott nytt år.
Föreningen har, som ni säkert sett, satt upp ljusslingor på innergården samt en slinga
mot gatan. Som vanligt kommer det att sättas ut en julgran på gräsmattan på
innergården längre fram.
Egna julgranar
Vi vill även passa på att påminna om ni har egen julgran så är ni själva ansvariga för att
slänga denna på lämpligt ställe. Det är ej tillåtet att slänga privata granar på föreningens
kompost.
Nya stadgar
Styrelsen arbetar med en revision av föreningens stadgar. Anledningen till att det finns
behov av att uppdatera stadgarna är att de nuvarande stadgarna är från 1995 och sedan
dess har lagar och praxis förändrats, nya tekniska system som bredband har tillkommit
m.m.
De nya stadgarna kommer att bygga på Bostadsrätternas mönsterstadgar. Jämfört med
nuvarande stadgar innehåller dessa ett antal uppdateringar och klargörande vad som
gäller bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter och vissa delar av stadgarna har
blivit enklare att tolka.
Stadgarna måste antas vid två på varandra följande medlemsmöten varför vi avser att
kalla till ett extra föringsmöte i början av våren och sedan ha den andra omröstningen
om stadgarna på ordinarie årsmöte.
Mer info angående stadgar kommer efter jul
Trappstädning
Nu när det är vinter så är det av extra vikt att trapporna även våttorkas vid
trappstädning. Dels är det blött ute och en massa extra smuts dras in och sliter på
mattor och stengolv. Självklart är det även mycket trevligare för samtliga medlemmar
om det ser rent och snyggt ut.
Snöskottning
Som tidigare nämnts så behöver föreningen hjälp med eventuell snöskottning i vinter.
Kontakta Conrad i D för vidare info (conrad@brandevent.se)
Förhoppningsvis får vi ihop tillräckligt med medlemmar som kan ställa upp så vi slipper
ta in skottningen på entreprenad.
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