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Tack!
Tack till er alla som ställde upp på städdagen den 12 oktober!

Uppdaterad boendeinformation.
På vår hemsida under fliken dokumentarkiv, klicka på Boendeinfo & trivselregler så hittar ni
ett uppdaterat dokument.

Extra föreningsstämma med efterföljande bomöte 2019-11-14.
2019-11-14 är datumet ni kan planera in i era kalendrar.
Att det är extra stämma utlyst har att göra med regelverk vid stadgeändring. Deltagande på
extrastämma gäller enbart för bostadsrättsinnehavare.
Tid och plats för extrastämma: Kl 18:00 i Föreningslokalen, Henriksdalsringen 10.
Efter extra stämman är samtliga boende, både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster
välkomna till bomöte! Separat inbjudan kommer i er brevlåda.
Tid och plats för bomöte är kl 18:45 i Föreningslokalen, Henriksdalsringen 10

Reflektioner från välkomstmötet.
Vi kan konstatera att vårt initiativ till välkomstmöte för nya boende i vår förening fått mycket
positiv uppskattning från de som besökte oss. Ett trevligt sätt att berätta om verksamheten
och hur det funkar i en bostadsrätt.

Andrahandsuthyrning, vad gäller?
En andrahandsuthyrning gäller inte för stadigvarande boende utan tillfälligt, och av särskilda skäl.
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens tillstånd. Den ska vara skriftlig och innehålla skälet för
andrahandsuthyrningen, dessutom tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.
Andrahandsuthyrning beviljas för högst ett år i taget. Tänk på att du som hyr ut är fullt ansvarig för
det som sker i lägenheten även när du inte bor där. Vi påminner ännu en gång om att det är strikt
förbjudet enligt bostadsrättslagen att hyra ut sin lägenhet via Airbnb och liknande företag.

Bulletiner, tankar och reflektioner från ordföranden.
Som den uppmärksamme noterat dyker det med jämna mellanrum upp lite tankar från vår
ordförande på hemsidan. Du kan hitta dessa i dokumentarkivet.
Vi hoppas ni får en trevlig höst och att vi ses på extrastämma/bomöte.
Mvh Styrelsen 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

Hemsida:
www.svindersvik.se
E-post: info@svindersvik.se

