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Året som varit - en summering
År 2020 har verkligen bjudit på utmaningar. Många på berget har arbetat hemifrån och en
del av er har under perioder av året behövt grannars hjälp mer än vanligt. Det värmer att vi
ställer upp för varandra här på berget. Vi i styrelsen har anpassat oss till rådande
rekommendationer och försökt hitta vägar framåt för att se till att våra möten har
genomförts på ett säkert sätt.
För att summera vad som har hänt kopplat till BRF Svindersvik under året har styrelsen bland
annat arrangerat en “Inspirationsafton” där SBU/Wingårdhs kom med idéer om vad som
skulle kunna göras på berget vid framtida renoveringar och vad man gjort på andra områden
liknande vårt. Det var trevligt att se att intresset varit högt bland medlemmarna att ta del av
den livesändning som visades och att en del även kom på plats för att lyssna. Styrelsen har
även gett vår förvaltare ansvar för mark och trädgård. Det har varit uppmuntrande att få
höra från boende att man uppskattar att innergården har fått en rejäl uppfräschning. I
början av oktober invigdes den nyrustade boulebanan. Den kom redan till flitig användning
under senhösten och kommer nästa säsong att vara till stor glädje när dess taksegel fått nya
stadigare stolpar.
Under oktober månad genomfördes årsstämman och en ny styrelse kom på plats. Vi hade en
förhoppning om att kunna hålla ett välkomstmöte för våra nya grannar som flyttat in under
året, men på grund av en ökad smittspridning så valde vi att skjuta det på framtiden.
Förhoppningsvis så kan vi i nästa år åter arrangera välkomstmöten.

Inbrott
Det har varit några inbrott i vår förening under hösten, vIlket är mycket oroande. Vi vill att vår
förening och vårt område ska vara tryggt och säkert. Därför ber vi alla att vara uppmärksamma på
vad som händer i era trappuppgångar. Ställ inte upp dörren och se till att porten stängs efter er när
ni lämnar huset. Styrelsen har tittat på åtgärder för att göra det svårare för personer som vill bryta
sig in.
Stockholms vatten och avlopp
Ni som har fått skador i er lägenhet efter att SVOA har sprängt i berget och rapporterat detta till
SVOA, vänligen meddela dessa skador även till styrelsen så att vi får en bättre uppfattning om hur
sprängningarna har påverkat fastigheten.
Med det sagt så vill Styrelsen önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
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