BRF Sjöpärlan
Till alla medlemmar i Brf Sjöpärlan

Nyhetsbrev April 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
Kom ihåg vår nya hemsida på www.sjoparlan.se
Personlig inloggning till tex. hyresavier och lägenhets info på vår förvaltares sida
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.
Inbjudan har gått ut på mail och även en notis i brevlådan.
Nu kommer det inte bara avhandlas stadgar utan vi får besök från inglasningsföretaget Lumon..
Inglasning av balkonger, info 11/4
Vi har valt företaget Lumon till att få utföra inglasning av balkonger i föreningen.
Lumon kommer att hålla i allt som har med inglasningen att göra, från bygglov till affärsmässiga
kontakter med alla. Så missa inte denna personliga information under extra stämman om deras
lösning. www.lumon.se

Erbjudande: Extra tillhållarlås till lägenhetsdörrar
Vi har tagit fram ett erbjudande om att komplettera med ett extra säkerhetslås till lägenhetsdörrarna
då det tyvärr verkar bli mer och mer inbrott i området.
Låset kommer bli ett Assa 9787 alt. 9788 och levereras med 3 nycklar. Och våra dörrar är förberedda
för låset under det befintliga idag. Kostnaden ligger runt 4000: - per lgh. om tillräckligt många väljer
att installera. Eftersom styrelsen anser detta vara en bra investering som höjer säkerheten och
framtida problem så har vi valt att subventionera med halva installations kostnaden. Extra nycklar
kostar ung. 200: - st. Finns tid under extra stämman så kan vi även ta upp frågan där.
Mer information och erbjudande kommer senare.
Brandvarnare
Nu finns nya brandvarnarna. Styrelsen kommer att gå runt och dela ut dessa och samtidigt erbjuda
byta ut den gamla. Detta kommer ske allteftersom vi får tag på alla medlemmar.
Ledig garageplats
Från 1 maj kommer det finnas en ledig garageplats finnas, plats nr1.
Kontakta oss om intresse finns för den, först till kvarn.
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Soprum
Tyvärr fortfarande problem med soprummet. Avfall läggs i fel behållare och det sorteras inte.
Där måste vi få till bättring för det orsakar massa extra arbetet och kostnader för föreningen.
Vårstäddagen
Kallelse kommer till vår gemensamma vårstäddag söndag den 22/4.
Vi hoppas på bra uppslutning och en trevlig dag i solen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

