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-till medlemmar i brf Inloppet
Motion till årsstämman?
Bostadsrättsföreningen Inloppet kommer att hålla 2019 års årsstämma torsdag 11 april. Alla ärenden som ska tas
upp på stämman måste vara med i kallelsen. För att styrelsen ska hinna behandla motionerna så att både
motioner och styrelsens svar kan skickas med kallelsen, är det viktigt att styrelsen får in förslag från
medlemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut. Om du vill lämna en motion till årsstämman ber vi dig därför
att notera ditt förslag på den blankett som delades ut i alla brevlådor redan 190123 och att lämna dokumentet i
föreningens brevlåda, Västra Finnbodavägen 7 A. SENAST fredag 1 mars vill vi ha din motion! Ta kontakt
med Lena L om du vill ha ett nytt ex av blanketten.
Årsredovisningen för 2018….
…. har styrelsen arbetat med, och ett s k bokslutsmöte har genomförts med vår ekonomiske förvaltare, Graden.
Tack vare, bland annat, återkommande och tuffa ränteförhandlingar med bankerna och ett förhållandevis lågt
elpris, har föreningen en god ekonomi. Vid årsstämman kommer vi att presentera ett antal intressanta nyckeltal!
I mitten av mars…
… kommer äntligen representanter från NCC för att besiktiga de arbeten som genomförts vid vår fastighets södra
fasad. Vi anser att några mindre åtgärder återstår och kommer dessutom, med hänvisning till risken för
fuktproblem, att begära att NCC installerar en krönlist även på fastighetens östra sida.
Besiktning av fastighetens tak…
I slutet av den här månaden kommer en besiktning av vårt 600 kvm stora tak att genomföras. Vi har inte fått
rapport om några problem men det är naturligtvis viktigt att kontrollera att allt är ok. Efter besiktningen kommer
vi att få en skriftlig rapport som beskriver status och förslag till underhållsplan och ev åtgärder.
Fönsterblecken…
…. vid fastighetens östra och södra sida, samt vid entréerna, behöver av allt att döma målas om. Den
fastighetsansvarige arbetar med frågan.
Sophanteringen i Saltsjöqvarnområdet….
…... har det varit vissa problem med i vinter. Samfälligheten, SQSF, vill därför påminna oss alla om att inte
slänga t ex pizza- och Bag-in-box-kartonger i sopnedkasten.
Tidigast 2025 kommer det, OM, det blir aktuellt….
…att hända något mer konkret vad gäller byggnation på Bageriberget. Det har SQSF nu fått besked om. Det
finns nämligen en hel del oklarheter om hur Sjöqvarnsbacken ska nyttjas framöver.
Möte med andra brfer
Den 27/2 har vår styrelse bjudits in till ett möte med styrelserna i Östra resp Västra Saltsjön. Är det något som du
tycker vi bör ta upp med våra ”grannar”? Hör av dig till styrelsen i så fall.
Du kommer väl ihåg möjligheten att få rabatt på skrivare och datorer?
Som vi tidigare har informerat om är Brf Inloppet ansluten till den oberoende intresse- och serviceorganisationen
Bostadsrätterna som arbetar för bostadsrättsföreningar i hela Sverige. Genom ett samarbetsavtal med HP kan
Bostadsrätterna erbjuda rabattvillkor på upp till 30% på utrustning från HP. Ta kontakt med styrelsen om du är
intresserad av detta.
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