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Invigning boulebana.
Styrelsen kommer att arrangera invigning av vår upprustade boulebana på innergården vid
port 75. Den 10:e oktober kl 13:00 blir det prestigefylld invigningsturnering mellan brfstyrelserna på berget. Vi hoppas på fint höstväder så man kan plocka med sig fikakorg och
för den som vill grilla tas egen grill med.

Laddstolpar för bilar.
Vi håller fortfarande på att utreda och se över möjligheten att installera laddstolpar.

Hjärtstartare.
Föreningen har två hjärtstartare. Den ena finns utanför styrelsens lokal, H:ringen 2 och den andra på
baksidan av gula huset vid föreningskontoret. Vi har lagt upp en länk som beskriver hjärtlungräddning samt användning av hjärtstartare på vår hemsida.

Föreningsstämma för bostadsrättsinnehavare.
Stadgeenlig årsstämma går av stapeln den 8 oktober kl 18.30 (med inskrivning från kl 18.00).
På grund av rekommendationer vid sammankomster under rådande Covid-19 har vi förlagt
stämman till Restaurang Active Catering, Hästholmsvägen 28 intill buss 53 hållplats
Danviken. Efter stämman bjuds på vin/öl med tilltugg. Anmälan om deltagande till
hringen89@gmail.com senast fredagen den 2 oktober. Ange namn (alla namn om du
anmäler flera) och adress. Icke föranmälda kan ej garanteras bespisning.

Presentation av Wingårdhs/SBU Framtid.
Styrelsen bjuder in alla brf Svindersvik medlemmar till ett informationsmöte med Wingårdhs/SBU
framtids arkitekter Gert Wingård och Joakim Lyth samt fastighetsutvecklare Torsten Kai-Larsen,
tisdagen den 29 september på Active Catering, Hästholmsvägen 28 med start kl 18.00. Dörrarna
öppnas kl 17.30 då det bjuds på kaffe och fika. För fysisk närvaro krävs föranmälan till

föreningskontoret: hringen89@gmail.com, senast den 24 september. Vid anmälan ange
namn (samtliga namn om du anmäler flera) och adress.
Om du inte vill delta fysiskt kan du följa mötet i direktsändning via länk som kommer att
läggas upp på föreningens hemsida www.svindersvik.se
Vi ser fram emot en trevlig fortsatt höst önskar styrelsen i BRF Svindersvik.
Väl mött på våra evenemang, men känner du minsta förkylningssymptom så ber vi att du
stannar hemma.
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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