BRF Sjöpärlan
Till alla medlemmar i Brf Sjöpärlan

Nyhetsbrev januari 2018
Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid
välkomna att kontakta styrelsen. Brevet läggs även ut på vår förenings externa hemsida.
Föreningens externa hemsida har adressen: www.sjoparlan.se
Inloggning till personligt intranät på: https://www.hemochfastighet.se

Ny hemsida
Föreningens gamla externa hemsida är numer flyttad till en ny adress www.sjoparlan.se
Där kommer vi lägga upp nyheter och information som dessa Infobrev.
Personlig inloggning till hyresavier och lägenhets info fortfarande under www.hemochfastighet.se
Extra stämma 11/4
Pga. ändringar i lagen om årsstämma kommer vi behöva ändra i stadgarna vilket kräver en extra
stämma. Samtidigt kommer vi göra en översyn av övriga stadgar.
Förslag på nya stadgar och inbjudan till stämma kommer.
Inglasning av balkonger, info 11/4
Vi har valt företaget Lumon till att få utföra inglasning av balkonger i föreningen. Styrelsen har fått en
presentation redan av Lumon och vi var nöjda med deras erbjudnade. Lumon kommer att hålla i allt
som har med inglasningen att göra, från bygglov till affärsmässiga kontakter med alla.
Så på ovanstående Extra Stämma kommer Lumon att presentera och informera om deras lösningar
och sedan börjar försäljningen. www.lumon.se
Soprummet
I samband med uppfräschning av soprummet tidigare så bytte föreningen också entreprenör för
hämtning. Numer kostar hämtning av grovsopor och kartonger per kubik så om vi packar väl och
viker ihop kartonger kan kostnaden hållas ner.
Brandvarnare
Då brandvarnarna sen första inflyttning är lite till åren komna kommer nya införskaffas till alla
boende under våren. Vi i styrelsen kan efter bästa mån hjälpa till att byta ut dessa om så önskas.
Vinter
Nu när vi har vinter men ingen fastighetsskötare så uppskattar vi i styrelsen att vid behov få hjälp
med att hålla rent framför portarna. Staden skottar bara trottoaren och vägen utanför.
Redskap finns i varje port.
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