Hyresgästinformation om tappvattenledningarna måndag 11 oktober kl. 19
Styrelsen vill påminna om informationsmötet för alla hyresgäster måndagen den
11 oktober kl. 19 om det kommande utbytet av tappvattenledningarna i
lägenheterna. Välkomna till föreningslokalen i port 40!
Brf Blåkullas föreningsstämma 2021 hålls torsdag 28 oktober 2021 kl. 19
Föreningens ordinarie föreningsstämma hålls i år torsdagen den 28 oktober 2021
kl. 19:00. Kallelse med dagordning finns publicerad på hemsidan
(www.blakulla.net) och uppsatt i alla hissar och på alla anslagstavlor i husens
entréer sedan den 11/10/21. Plats som vanligt är restaurang Industrivägen 1 (f.d.
Haga Torn). Portarna öppnas kl 18:35.
Årsredovisningen 2020 – 2021 (med motioner, valberedningens förslag, m.m.) till
föreningsstämman publiceras på hemsidan under vecka 41. Medlem kan hämta
tryckt exemplar av Årsredovisningen på föreningsexpeditionen, enligt följande:
Torsdag 14/10 kl. 18 – 19; måndag 18/10 kl. 08 – 09:30; tisdag 19/10 kl. 18 – 19;
måndag 25/10 kl. 08 – 09:30; tisdag 26/10 kl. 18 – 19.
Rutinmässig radon-mätning genomförs under tiden oktober 2021 – april 2022
Ungefär vart 10:e år ska radon-mätning rutinmässigt göras i ett antal lägenheter i
bostadshus, enligt myndigheternas föreskrifter. Nu är det dags för oss! Föreningen
har kontrakterat det specialiserade företaget Hemkomfort Svenska Hem & Miljö
AB för denna uppgift, som kommer att inledas mot slutet av oktober månad.
Hemkomfort kommer att informera om hur arbetet går till via anslagstavlorna och
med meddelanden direkt i brevlådorna till berörda lägenheter. När företagets
personal behöver komma in i en lägenhet ska de legitimera sig. Mer information
kommer längre fram, också på hemsidan.
Garagestädningen den 1 oktober 2021 gick mycket bra
Tack vare att nästan alla bilägare respekterade instruktionerna och flyttade ut sina
fordon i tid kunde garagestädningen genomföras med ett mycket gott resultat,
vilket underlättar inför vintern som kommer. Vår förvaltare Lars Carlsson har för
övrigt redan bokat in nästa års första garagestädning - till torsdagen den 28 april
2022!
Positiv extrastämma den 7 oktober 2021 om utbyte av tappvattenledningarna
Den extra föreningsstämman om det kommande utbytet av
tappvattenledningarna i våra fastigheter var mycket välbesökt och gav ett positivt
resultat. Hela 147 medlemmar, varav 16 via fullmakter, deltog. Så fort protokollet
från extra-stämman är klart och justerat, så publiceras det på föreningens
hemsida, vilket blir om någon vecka.
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