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Föreningsstämman den 22/3
Styrelsen vill rikta ett tack till de ca 40 medlemmar som deltog på årets föreningsstämma.
Denna gång samlades vi i Sankt Olof Kyrka, detta pga nya direktiv vad gäller vår föreningslokal.
En del synpunkter kom upp, och speciellt uppskattat uppfattades besöket av Erika Svantesson.
Erika, som är styrelsens kontakt på Bredablick Förvaltning, föredrog den ekonomiska
förvaltningsberättelsen och svarade då på de frågor som uppkom där.
Erika informerade även om hur man tar kontakt med Bredablick. Detta gör man antingen via e-post
info@bblick.se eller också via telefon 010-177 59 00.

SBA – Systematiskt BrandskyddsArbete
Enligt lag krävs det att fastighetsägare är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
Styrelsen har tagit hjälp av extern firma – Eldupphör – för att säkerställa att angivna krav efterföljs.
Som ett led i detta har bla föreningslokalen besiktigats. Brandsläckare och skyltar har fått en
översyn, och pga utrymningsvägar har lokalen även begränsats för 30 personer.
Dessutom får ingen övernattning längre ske i föreningslokalen.
De hopfällbara sängar som finns där kan dock lånas ut vid behov.
Eldupphör kommer även att genomföra en besiktning av våra garage under våren. Detta så att endast
tillåtna (ej brandfarliga) saker förvaras i garagen – mer info kommer.
Styrelsen påminner även om att alla bör testa sina brandvarnare.

Grannsamverkan
Styrelsen uppmanar till att hålla kontakt med sina grannar och t.ex. meddela om man reser bort.
Koppla även in några lampor till timers, så att det ser bebott ut. Ett gammalt begrepp –
Grannsamverkan – ska förhoppningsvis dammas av, och om intresse finns kommer ett DNA-
märkningsprojekt att genomföras.

Målarfärg till staketen
Varmare tider väntar, och det börjar kanske bli dags att måla ditt staket?
Ta kontakt med styrelsen så finns det gul färg att hämta.

Uppfräschning av omgivningarna
Som kanske några av er redan sett så pågår en uppfräschning av föreningens omgivningar.
Det anläggs någon ny rabatt, och fixas med träd - något försvinner, och något kommer nytt.
Ta gärna en tur för att se vad som är på gång och hur fint det blir.

Extra stämma
Som informerades om på ordinarie föreningsstämman, kommer vi även att kalla till en
extra stämma. Anledningen till detta är att nya stadgar ska antas.
Datum är satt till onsdag 16 maj kl. 19:00. Mer information och separat kallelse kommer.

Styrelsen för Brf Ingegerd önskar härmed en TREVLIG VÅR!


