Brf. Nummerhästen Gärdet
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Juni 2005

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 25 maj.
Protokollet från denna har anslagits i
portuppgångarna.

OBS! Vid andrahandsuthyrning och större
renoveringar krävs en skriftlig ansökan till styrelsen!

Ny styrelse
Nya styrelsen har nu träffats och vi vill i detta
nyhetsbrev berätta vilka vi är.

Styrelsepost
En särskild brevlåda för post till styrelsen kommer
inom kort att sättas upp i entrén på Rindögatan 4. Där
är ni välkomna att lämna eventuella meddelanden,
förslag etc.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen
Nummerhästen Gärdet 2005/2006
Mark Schindele
Ordförande
Rindögatan 4, 6 tr.
Tel.: 08-664 54 64

Eva Nordh
Rindögatan 4, 7 tr.
Tel.: 08-667 05 61

Hanna Eriksson
Rindögatan 4, 6 tr.
Tel.: 08-662 61 23

Andreas Ljungdahl
Rindögatan 4, 6 tr.
Tel.: 08-662 61 23

Suppleanter
Per Graffman (Erik Dahlbergsgatan 56)
Ylva Larsson (Erik Dahlbergsgatan 56)
För felanmälningar avseende gemensamma
utrymmen samt praktiska frågor (t ex. nycklar,
bokningscylinder till tvättstugan, källarförråd,
trapphusbelysning etc.) behöver styrelsen inte
kontaktas utan felanmälan görs direkt till vår
förvaltare:
Dagtid: Hansson & Hööglund, tel. 08-20 10 69
Kvällstid & helger: Jourman, 08-97 30 00
Gäller era frågor större renoveringar, förslag och idéer
om förbättringar av vårt boende, kontakta då
styrelsen!

Hemsida
Vi planerar att lägga ut en hemsida på Internet med
årsredovisning, förvaltningsplan och föreningsstadgar
för nedladdning. Sidans internetadress kommer att
anslås i entrén så snart den finns på plats.
Hustrevnad
Som boende i någon av våra fastigheter vill vi ju
självklart att det ska se snyggt och prydligt ut både i
trapphusen och utanför. Det innebär att vi inte ställer
saker i trappan eller utanför lägenhetsdörrarna.
OBS! Detta gäller även dörrmattor, vilka försvårar
arbetet för våra städare!
Grovsoprummet
Då tömningen av grovsoprummet kostar oss stora
summor varje år har styrelsen beslutat att stänga
detta. I gengäld kommer en container att placeras i
anslutning till fastigheten en gång per år där
medlemmar och hyresgäster ges möjlighet att slänga
sina grovsopor (dock ej elavfall!). I övrigt hänvisas till
stadens återvinningscentraler.
Fönstermålning
De medlemmar som har synpunkter på det utvändiga
målningsarbete på fönstren som utfördes under
föregående år ombeds att snarast meddela dessa till
H & H. Obs! De vill ha in era eventuella synpunkter
senast den 30 juni!
Avgiftshöjning
Såsom meddelades på stämman har föregående
styrelse beslutat att höja månadsavgifterna med 15 %
fr.o.m. oktober månad innevarande år. Anledningen
är att avgifterna varit för låga alltsedan ombildningen
samt att de löpande kostnaderna för drift och
förvaltning, bl.a. uppvärmning, har ökat.
Idéer och förslag
Om ni har idéer som gör att kvaliteten i vårt boende
och trivseln i fastigheterna ökar är ni mycket
välkomna att meddela dessa till styrelsen!

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Nummerhästen Gärdet

