Aktuellt vår/sommar 2017
Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum den 1/6 kl. 18.00. Vi har bokat lokal Pascal hos
Lindholmen Conference Centre. Kallelse till stämman kommer att skickas ut separat.
Årsredovisningen kommer att göras tillgänglig på hemsidan.
Inför stämman söker vi 檜�er medlemmar till valberedningen. I dagsläget består
valberedningen endast av en person. Vi skulle gärna se att det ingår mellan tre och fyra
personer i valberedningen, varav en är sammankallande.
Då en av våra suppleanter i styrelsen har valt att 檜�ytta söker vi även en ny suppleant. Hör
gärna av er till styrelsen om ni är intresserade.

Takterrassen
Vår in檜�yttningspresent från Ivar Kjellberg har äntligen börjat landa på vår gemensamma
takterrass. Förutom bord med bänkar, solstolar och en del växter kommer det även att
nnas en gasolgrill. Den största delen av möblerna är på plats. Övrig möblering och
plantering av växter kommer att ske successivt under våren. Allt på terrassen är föreningens
gemensamma ansvar och vi hoppas att de som nyttjar terrassen tar väl hand om den,
möblerna och växterna.
Vi bjuda in till en enklare invigningsfest lördagen den 3/6 från kl. 19.00. Vi tänkte då
anordna lite korvgrillning och dryck. Kom förbi och hälsa på varandra!

Husdjur
Återigen vill vi påminna att det inte är ok rasta hundar i våra rabatter och på våra
gräsmattor. Det har dessutom vid 檜�ertalet tillfällen varit hundkiss i hissarna. Om man har
problem med att ens husdjur kissar någonstans i fastigheten torkar man så klart upp detta!

Garaget
Vi har haft ett antal bilinbrott i garaget under våren samt inbrott i lägenhetsförråd. Vi har
även fortsatt problem med felparkeringar. På grund av detta har vi beslutat om ett antal
åtgärder:
1.

2.

3.

Vi kommer att ta bort möjligheten att öppna garageporten för de medlemmar som
inte har garageplats. Kontakta styrelsen om har du särskilda skäl till att öppna
garageporten även om du inte har garageplats.
Vi har förstärkt dörrarna i källaren med brytskydd. Detta ska göra det svårare att
bryta sig in till källargångar samt källarförråd. Det är fortfarande viktigt att kolla att
dörrarna stängs efter att man gått in genom dem!
Vi har fått klämskyddet på garageporten utbytt. Detta ska innebära att porten inte
stannar öppen efter att man kört in eller ut, vilket den ofta gjorde tidigare. Vi vill
dock påminna om att är viktigt att se efter så att ingen smyger med in när man kör
in i garaget!

Kolla så att ingen följer med er in (genom samtliga entréer) och undvik gärna att lämna
värdefulla saker i bilen även om den står i garaget så kan vi förhoppningsvis slippa 檜�er
inbrott!

Fjärrkontroller till garageporten
Vi har beställt installation av av fjärrkontroller till garageporten. Detta ska vara installerat
och klart i mitten av maj. Medlemmar med garageplats kan kvittera ut en fjärrkontroll mot
en programmeringsavgift på 500,-. Fjärrkontrollen lämnas tillbaka om man säger upp
platsen. Skriv till styrelsen@kvillebacksparken.se om du är intresserad!

Trevlig vår/sommar önskar styrelsen i Brf. Kvillebäcksparken!

