Motioner till föreningens årsstämma i oktober 2021
Brf Blåkullas ordinarie årliga föreningsstämma brukar hållas i slutet av oktober
månad varje år. Så blir det också i år: Styrelsen har nyligen beslutat att
föreningsstämman kommer att äga rum torsdagen den 28 oktober 2021.
Formell kallelse och alla handlingar till årsstämman kommer som vanligt längre
fram i höst. Styrelsen vill påminna om att sista datum för att ge in motioner till
årsstämman i enlighet med stadgarna är tisdagen den 31 augusti 2021, vilket
tidigare har meddelats på hemsidan och anslagstavlor. På hemsidan och de
särskilda anslagen står vad som gäller för inlämnande av motioner. I första
hand ska det ske i digital form.

Gästlägenheten – angeläget att reglerna följs!
Gästlägenheten är en värdefull tillgång för föreningen och alla boende. Det är
angeläget att den som bokar lägenheten ser till att de regler som gäller för
förhyrningen noga följs, inte minst vad gäller att städa ordentligt efter sig och
inte lämna kvar saker eller skräp. Normalt sett har detta fungerat bra. Men på
förekommen anledning nyligen, vill styrelsen betona att det är den boende
som bokat som är ansvarig och måste se till att gästlägenheten lämnas i städat
och gott skick.

Utbyte av tappvattenledningarna i alla lägenheter – samlad
information inom kort
Styrelsen har i några tidigare hissblad (13 juli 2020 och 1 februari 2021)
informerat om att ett projekt gällande utbyte av tappvattenrören i våra hus
har påbörjats. Detta för att komma till rätta med de kostsamma läckage och
andra problem (som t.ex. att material från reliningen ibland släpper i
ledningarna) som våra kall- och varmvattenrör till lägenheterna uppvisar.
Tekniska utredningar och andra förberedelser har nu kommit så långt att det
inom kort är dags för en samlad och förklarande skriftlig information (i
brevlådan och på hemsidan) till alla medlemmar och boende om projektet.
Särskilda informationsmöten m.m. kommer också att hållas under hösten,
liksom en extrastämma gällande projektet.
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