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Årsstämma
Som tidigare aviserats på anslagstavlorna så kommer vår årsstämma hållas till hösten och den
nuvarande styrelsen fortsätter sitt arbete fram till dess. Preliminärt datum för årsstämman är den 8
oktober.

Välkomstmöte/Bomöte
Preliminärt datum för välkomstmöte för nya föreningsmedlemmar samt sedvanligt bomöte för såväl
medlemmar som hyresgäster är satt till den 5 november (18-18.45 välkomstmöte; 19-20.30 bomöte).

Städning av balkong
Nu under våren så är det vanligt att vi vill göra fint på våra balkonger. För er som bor högre upp i
husen. Tänk på era grannar under er när ni tvättar av era balkonger. Undvik att hälla ut vatten som
kan riskera att rinna ner till grannen nedanför. Damma inte av mattor utanför balkongräcket.

Hemsidan
Vi vill påminna om att regelbundet besöka vår hemsida http://www.svindersvik.se/. På hemsidans
dokumentarkiv lägger vi upp våra nyhetsbrev tillsammans med annat viktigt material, bl.a
föreningens årsredovisningar. Vi har nu lagt upp 2019 årsredovisning.

Laddstationer till El-bilar
Vi har sammanställt det underlag vi fått in via enkäten gällande behov av laddstationer i föreningen.
Vid tidpunkten av sammanställandet så hade 25 personer svarat. 76 % är positiva till laddstationer
och 80 % av de som svarat planerar att köpa en elbil inom 2–3 år.
Det här ger oss en vägledning i arbetet framåt. För tillfället har vi valt att pausa arbetet i spåren av
pandemin, men kommer till hösten återuppta arbetet med att ta in offerter.

Munskydd
Föreningen har fått munskydd att dela ut till våra medlemmar. Den som vill ha munskydd, kan hämta
från föreningskontorets entréhall, Henriksdalsringen 10.

Glad Sommar!
Vi vill önska er alla en trevlig sommar! Även om styrelsen nu tar semester så vill vi påminna om att
föreningskontoret är öppet som vanligt (se nedan öppettiderna) under hela sommaren.
Varma hälsningar
Styrelsen i BRF Svindersvik
Besöksadress: Föreningskontoret, Henriksdalsringen 10
Öppet: Mån, tis, tor, fre 7.30-13.30. Ons 16.30-19.30.
Telefon: 08 640 45 45
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www.svindersvik.se
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