Föreningsmeddelande nr 35
Du kan också läsa detta meddelande här: www.brfalmagrundet1.se/boende/information/
Vill du få meddelanden som detta i din mejlbox istället? Läs på länken ovan hur du gör! Styrelsen har
haft två möten under mars-juni samt årsstämma. Här kommer information som är bra för dig som
boende att ha koll på!
Ny styrelse
På stämman i maj valdes två nya personer in i styrelsen. Dels har vi nu en ny ordförande – Linnea
Stake. Sedan har Solveig Nilsson tillträtt som suppleant. I övrigt är styrelsen intakt.
Extra cykelrum
På Vingavägen 5 finns nu ett extra cykelrum för samtliga boende att nyttja. Om rummet är fullt så
hänvisar vi till övriga cykelrum samt gården.
Solceller
Under våren gick styrelsen ut med en enkät bland samtliga medlemmar för att undersöka intresset av
att investera i solceller på taket. Det är en stor och långsiktig investering. Svaren i enkäten visade att
det råder delade meningar angående solceller. Styrelsen beslutade därför att för närvarande inte gå
vidare med arbetet. Det kan bli aktuellt igen med att montera solceller om förutsättningarna ändras,
till exempel genom ett samarbete med grannföreningarna eller om det utgår bidrag för montering.
Lediga laddstationer i garaget
Äntligen Vi har lediga laddstationer i garaget. Om du är intresserad av att skaffa en elbil så kontakta
styrelsen. Om du redan idag har en plats i garaget där det inte finns möjlighet för laddning så byter vi
platser så att du får en plats med laddstation. Om du inte har en garageplats idag så får du ställa dig i
kö för garageplats hos Nabo och så får du tillgång till en plats med laddstation när det blir en ledig
plats i garaget.
Gräsmattan och utemöbler
I samband med stenläggningen på gården så har vi höjt upp gräsmattan så att den blir i nivå med
gången och även sått nytt gräs. Vi ber er att respektera avspärrningarna och inte uppehålla er där. Så
fort avspärrningarna är borta kan man använda hela gräsmattan. På stämman framkom önskemål om
fler utemöbler på gården. Styrelsen beslutade att för närvarande inte skaffa fler utemöbler eftersom
de troligen skulle placeras där det planteras nytt gräs.
Extra amortering
Det går fortsatt bra ekonomiskt för vår förening varför styrelsen beslutat om en extra amortering om
700 000 kr på föreningens lån.
Med hopp om en riktigt fin sommar!
Vänliga hälsningar
Styrelsen
Info@brfalmagrundet1.se

