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INFORMATION FRÅN STYRELSEN!

Information om stambytet
Just nu pågår stambytet för fullt på Rindögatan 4 och
än så länge håller den uppgjorda tidplanen. En del
vattenskador har dykt upp som inte tidigare var
kända, men där pågår uttorkning.
Betege har varit tvungna att riva en del
köksinredningar för att komma åt stammarna.
Föreningen står för ersättningsskåp.
Meningen är också att badrumsgolven med höga
trösklar ska sänkas så man slipper kliva så högt för
att komma in.

Avgiftshöjning
Avgifterna kommer att höjas med 5% från och med 1
juli 2007 för att möta den förväntade ökningen av
kostnader framförallt på grund av stambytet.

Årets föreningsstämma
Nästa föreningsstämma äger rum den 29 maj i
Parkleken i Tessinparken 19.00. Observera att sista
dag för att inkomma med motioner inför
föreningsstämman är 25 april. Kallelse till
årsstämman utgår i början av maj.

Försäljning
Styrelsen har sålt demonstrationslägenheten på Erik
Dahlbergsgatan 56 III tr. Försäljningssumman blev
3950000 SEK. Lägenheten står alltjämt tillgänglig för
visning av kakel, vitvaror med mera inför stambytet.

Tvättstugor under stambytet
Tvättstugorna kommer inte vara tillgängliga vid
stambytesarbeten. Preliminärt planeras tvättstugan på
Rindögatan 4 vara upptagen från och med mitten av
juni och den på Erik Dahlbergsgatan från och med
början av augusti. När vi vet exakt vilken period som
gäller kommer en lapp sättas upp i respektive entré.
Under tiden som ena tvättstugan är otillgänglig
kommer den andra hållas tillgänglig för samtliga
medlemmar. En bokningslista kommer att sättas upp
utanför respektive tvättstuga för den berörda
perioden.
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Deltagande i styrelsearbete
Två nya medlemmar har invalts i styrelsen, Christer
Bygdestam och Richard von Plauen. Styrelsen
räknar med att nya medlemmar kommer att behöva
rekryteras till årsstämman. Vi ber därför intresserade
medlemmar att höra av sig till Marie Häggström på
08-6484031 eller 070-716 70 40

Balkonglådor
Vi påminner om att balkonglådor skall hängas in mot
balkongen och inte utanför!

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Nummerhästen Gärdet

