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Nedanstående text finns också på vår hemsida: inloppet.se

Motioner till årsstämman
Bostadsrättsföreningen Inloppet kommer att hålla 2022 års årsstämma TISDAGEN den 29 mars. Observera den
tidigarelagda stämman och boka redan nu in den i kalendern. 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 kommer att delas ut i alla brevlådor senast den 1 februari. Lämna dokumentet i föreningens brevlåda, Västra
Finnbodavägen 7 A (alternativt maila till föreningens sekreterare). SENAST tisdagen den 1 mars vill vi ha din
motion!
Valberedning
Björn Andersson och Ebba Theorell är valberedning inför årsstämman. Ta kontakt med valberedningen om du
vill hjälpa till i föreningens styrelse framöver eller har idéer om någon annan medlem som med sin kompetens
och erfarenhet skulle vara viktig för brf Inloppet. Och, alla behöver ju inte sitta i styrelsen! Du kan göra en insats
för föreningen, i stort eller smått, också på andra sätt!
Årsstämman
Årsstämman kommer att hållas i Föreningslokalen den 29/3 kl. 18:30. Vi hoppas innerligt att smittläget har
förbättrats så vi kan vara i Föreningslokalen. Om smittläget är oförändrat eller försämrat kommer styrelsen att
meddela medlemmarna senare om hur stämman kan hållas. Styrelsen kommer också att återkomma med besked
längre fram om det kan serveras ev. förtäring i anslutning till stämman.
Fråga till grannföreningar?
Den 14 mars ska styrelsen träffa representanter för brf Östra-och brf Västra Saltsjön. Är det något som du tycker
att vi bör ta upp vid det mötet? Kanske något som rör tvättstugan och/eller föreningslokalen? Hör av dig till
någon i vår styrelse!
Fastigheten
* Portkodsbyte kommer att ske den 1 februari
* Byte av lampor till LED-lampor i trapphallarna kommer att ske löpande under året.
* Styrelsen har beslutat om en prioriterad underhållsplan för 2022. Arbetet fortsätter med att ta fram en
övergripande underhållsplan för åren 2023 till 2026. Även ett förslag till miljöplan skall utformas de
närmaste åren.
Nytt bredbandsavtal
Mats Gustafson kommer att utarbeta ett informationsblad till alla medlemmar inför övergången till Ownits
bredbandslösning. Avtalet är ett kollektivt avtal vilket innebär att föreningen kommer att stå för bredbandskostnaden.

Om du upptäcker fel och brister i huset…
…som måste åtgärdas, lita inte bara på att någon annan hör av sig, utan anmäl det till vår fastighetsansvarige
Anders Ohrbeck. Det går så mycket snabbare att få det hela fixat då!
El-priser
Som Ni säkert känner till har vi nu under vintern höga elpriser, föreningen betalade över 3 kr/kWh under
december så tänk på att hushålla med el som tex att stänga av golvvärme när ni är bortresta.
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