NYHETSBREV 3 2014
Årsstämman
Årsstämman gick av stapeln den 28 april och stämman fattade beslut
i enlighet med styrelsens förslag. Den första läsningen av tillägget
i stadgan gjordes och tillägget antogs av stämman. Den andra läsningen
sker den 25 augusti klockan 18.30 då den extra stämman går av stapeln.
Då måste 2/3 av de närvarande fatta samma beslut för att tillägget skall kunna
infogas i stadgarna. Särskild kallelse går ut i början av augusti.
Avskrivningarna
Som tidigare meddelats har progressiv avskrivning använts sedan
bostadsrättsföreningens start. Det är nu inte tillåtet att skriva av
med den metoden då Bokföringsnämnden beslutat att rak/linjär avskrivning skall
gälla fr o m den 1 januari 2014. Detta beslut får konsekvenser för föreningens
ekonomi. På extrastämman den 25 augusti kommer styrelsen att lägga fram olika
strategier för hur den ekonomiska planeringen kan gestalta sig under de nya
förutsättningarna.
Namnskyltar
Vill du ha tillägg eller ändring av namnskylt var vänlig meddela detta till
styrelsen via telefon eller mail. Det är inte tillåtet att klistra egna lappar
på våra postlådor. Vid nyinflyttning sker namnändring via styrelsens försorg.
Tillfällig parkering
får inte ske på trottoaren! Förutom att det är förbjudet enligt trafikförordningen så ska
inte funktionshindrade med permobiler eller rullatorer tvingas ut på gatan för att
komma fram inom området.
Trivsel- och trädgårdsgruppen
tackas för den fina insatsen med planeringen av vårstädningen som
genomfördes en solig och varm söndag. Tack också till alla som deltog
så att vi alla har en finare miljö att trivas i. PB Mark och Miljö kommer att
göra nyplantering av växter vid södra infarten till Rekordvägen inom kort. !
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Komposten
är borttagen och större växter ska hädanefter forslas bort av den som vill bli av med
desamma. Mindre växter kan slängas i hushållssoporna – dvs om de är emballerade
i plast- eller papperspåse.
Inglasning av balkong
Vid inglasning måste Svenska Lumon AB att anlitas. Kontakta styrelsen för ytterligare
information.
Spolningen av stickledningarna i kök och badrum
Spolningen av stickledningarna visade att det fanns en hel del fett i köksavloppen.
Tänk på att inte hälla stekfett i avloppet och inte heller annan olja. Stekfett och oljor
sugs upp med hushållspapper alternativt hälls i använda mjölkkartonger och läggs
därefter i hushållssoporna.
Styrelsen 2014—2015 består av följande personer
Monica Ungerholm
Hannu Havia
Claudia Jonsson
Anders Mjöbring
Johnny Olsson

Rekordvägen 5
Rekordvägen 7
Rekordvägen 5
Rekordvägen 5
Rekordvägen 12

ordförande, firmatecknare
sekreterare
ledamot, firmatecknare
ledamot
ledamot

Martin Ryding
Tobias Söderstedt

Rekordvägen 10
Rekordvägen 5

suppleant
suppleant

Valberedning
Hillevi Ekstrand
Katarina Törnvall
Sten Höge

Rekordvägen 12 (sammankallande)
Rekordvägen 5
Rekordvägen 10

Styrelsen önskar alla en härlig fortsättning på våren och en vilsam sommar!
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