INFORMATIONSBLAD
Utgivningsnummer: 38 Datum: Mars 2015 Distr: Medlemmar i Brf Solfj. 2

Medlemsavgifter
Styrelsen har beslutat att sänka avgifterna fr.o.m. 2:a
kvartalet med 7%. Det mycket gynnsamma ränteläget
gör att föreningens räntekostnader kommer att sjunka
betydligt de kommande åren i jämförelse med tidigare
år.
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Förändringar i stadgarna
Styrelsen lägger fram ett förslag på ändring i stadgarna.
För att förändringen ska slå igenom krävs att de
godkänns vid två olika stämmor. Vi har därför valt att ha
en extra stämma före den ordinarie stämman för att
förändringarna ska kunna gälla efter ordinarie stämma
senare i vår.

Frågor/förslag som ni vill att styrelsen skall ta upp lämnas in skriftligt.
Lägg skrivelsen i föreningens brevlåda på sophuset vid vändplanen eller
mail: info@brfsolfjadern.se

Med anledning av detta kallar styrelsen till extra stämma
den 24 mars 2015, enligt bifogad kallelse.

Hyra för övernattningslägenheten:

Städdag i vår
Vårens städdag tillsammans med våra grannföreningar
blir den 18 april. Lappar kommer att sättas upp någon
vecka innan.

Gästlägenhet & Samlingslokalen
Bokning av gästlägenheten resp. samlingslokalen görs helst genom epost: solfjadern-uthyrning@lsn.se. Den som inte har tillgång till e-post
kan kontakta i första hand Åke la Fleur. Det finns även möjlighet att
hyra gästparkering i garaget.

Medlem i föreningen
Utomstående
Avbokningsavgift

300kr/dygn (+50kr garageplats)
300kr/dygn (+50kr garageplats)
100kr

Hyra för samlingslokalen
Medlem i föreningen
Utomstående
Avbokningsavgift 100kr

300kr/dygn
500kr/dygn

Hyra bord och stolar

Grillplats
En grillplats kommer att placeras i anslutning till
samlingslokalen. Vi räknar med att inviga den vid
städdagen i vår.

Endast för medlem i föreningen 100kr/dygn

Garageansvarig
Ansvarig för uthyrning av garageplatser AMC Fastighetskonsult

Övrigt
Mer information hittar ni på vår hemsida: www.brfsolfjadern.se

Garagetaket
JM har under vintern fortsatt sina ansträngningar att täta
vårt garagetak. Vi vågar idag inte säga när det blir
färdigt då orsaken till läckaget inte är helt klarlagt. Vår
förhoppning är att detta ska lösa sig under våren så
planen mellan husen kan återställas och nytt gräs kan sås
innan sommaren.
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