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Nyhetsbrev från Naturvetaren 1 - januari 2018
Hoppas ni alla har haft en skön och trevlig jul- och nyårshelg.
Men nu är glada julen slut, slut slut …..
… julegranen bäres ut…. Platsen för den barrande granen är nedanför lilla sandlådan framför lilla huset,
Docentbacken 1B. Beställning av bortforsling görs vecka 5.
Rökning
Vi har i tidigare Nyhetsbrev tagit upp rökning. Nu vill vi på förekommen anledning påpeka att rökning är
absolut förbjudet i garage, hissar och trapphus.
Inre underhåll
Broschyren ”Inre underhåll” kommer inte att tryckas på nytt och endast finnas tillgänglig på hemsidan.
Eventuella ändringar förs således fortsättningsvis in på hemsidan.
Föreningsstämmor
Vi kan meddela att ordinarie årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 8 maj. Kallelse delas och
mailas ut i god tid. En extra stämma äger rum måndagen den 28 maj. Då tas vissa stadgeändringar upp.
Andrahandsuthyrning
Styrelsen har beslutat att fr.o.m. 2018-01-01 av bostadsrättsinnehavaren ta ut en administrationsavgift på
1500 kr vid ansökan om andrahandsupplåtelse, i enlighet med stadgarnas § 8 4 st.
Grovsoprum
Nu översvämmas grovsoprummet av böcker mm. En rensning genomförs inom kort, så passa på och ta
hem en bok.
Riksbyggen byter bank från Nordea till Swedbank.
Alla boende kommer vid nästa avisering, som sker i mitten av mars, att få nya bankgiron att betala till. För
er som har autogirodragningar och e-faktura kommer dessa att administreras av Riksbyggen och läggas om
mot Swedbank. Ni som betalar via internetbanken måste tänka på att om ni lagt upp ett register över
betalningsmottagare måste detta ändras till nytt bankgironummer.
Aktuelltbladet
som sitter på anslagstavlan upptar aktuella kontaktuppgifter rörande felanmälan och andra centrala
boendefunktioner har uppdaterats. Eftersom det är väldigt dyrt att göra akut felanmälan utanför
kontorstid bör detta göras endast i nödfall.
Snöröjning
Snöröjning och sandning ombesörjs framför portar på norra sidan och garageporten på gaveln liksom
parkeringen. Obs! Ingen snöröjning på promenadvägen och portar på södra sidan alltså.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

