INFORMATIONSBLAD
Nya medlemmar

Utgivningsnummer: 39

Vi hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen:

Medlemmar i Brf Solfj. 2

 Magdalena Agnvall och Erik Jansson Agnvall i 3I

Underhållsfrågor
Under våren kommer en genomgång av fönstren i alla
lägenheter att genomföras.

Nr 42

Datum: November 2015 Distr:
Inforutan

Styrelse
Ordförande

Torbjörn Gylje

0708-328268

Kassör

Lennart Revström

0706-995519

Sekreterare

John Hansen

0733-365183

Ledamot

Lislott Martinsson

070-2992855

Ledamot

Margareta Millestam

070-7711842

Ledamot

Bahram Hosseini-Maaf

0704-054898

Ledamot

Diane Pranzo

072-256 0558

Försäkring

Ledamot

Erik Sagalara

070-8641658

Bostadsrättstillägg är en försäkring som täcker skador
på fasta inventarier i lägenheten, såsom golv, badrum
och vitvaror som fanns i lägenheten vid inflyttning.
Hemförsäkringen täcker ej sådana skador om inte
medlemmen eller föreningen tecknat detta tillägg.

Frågor/förslag som ni vill att styrelsen skall ta upp lämnas in
skriftligt. Lägg skrivelsen i föreningens brevlåda på sophuset vid
vändplanen eller mail: styrelse2@brfsolfjadern.se

För att undvika administrationen av denna försäkring
kommer föreningen att teckna denna försäkring för alla
lägenheter. Det innebär att ni som har tillägget i er
hemförsäkring kan säga upp det från och med mars.

Fixardag
Vårens fixardag är planerad till den 22:e april. Vi
hoppas på bra väder, annars gäller bra kläder 

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

Hyra för övernattningslägenheten:
Medlem i föreningen

300kr/dygn
(+50kr garageplats)

Avbokningsavgift

100kr

Hyra för samlingslokalen:

Årsmöte
Föreningens årsmöte kommer att hållas den 24:e april.
Inbjudan kommer att skickas ut i slutet av mars.

Medlem i föreningen

300kr/dygn

Avbokningsavgift

100kr

Hyra bord och stolar
Endast för medlem i föreningen 100kr/dygn

Portkoder

Övrigt

Portkoderna kommer att ändras i månadsskiftet
mars/april.

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

Mvh Styrelsen Solfjädern 2
PS. Nyhetsbrevet skickas även ut via epost. Om du inte har fått
det så anmäl din adress till styrelsen, så kommer du med i
nästa utskick.

