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Delfin-Nytt februari 2012
STYRELSEN BEHÖVER DIN E-POSTADRESS OCH TELEFONNUMMER
Efter datakraschen i somras behöver vi uppdatera vårt register på alla boende. Maila
dina uppgifter med lägenhetsnummer, namn, e-postadress och telefonnummer. Lägg
gärna till anhörig/vän om vi inte skulle nå dig. Vill du att uppgifterna skall vara
hemliga, så skriver du det. Om du inte har tillgång till dator, så lämnar du dina
uppgifter i ett brev. Svar skickas till: www.brfdelfinen@me.com eller med ett brev
som du lägger i den blå lådan i tvättstugan.
BRANDSYNEN 31 JANUARI
Två inspektörer gick igenom fastigheterna och var nöjda med föreningens åtgärder
för att minska brandrisken och lämna fri framkomlighet i trappuppgångar och källare.
Du som inte hämtat brandsläckare och brandfilt. Hör av dig till någon i styrelsen.
Både släckare och filt skall finnas i alla lägenheter.
TRAPPSTÄDNINGEN
Det finns boende som inte sköter sin trappstädning. Den inträffar var fjärde vecka
och tar ca 15-20 minuter. Trappstädningen beslutades om på en stämma. Det
betyder att alla som bor i området har skyldighet att sköta den. Egen trappstädning
= ca 4 % lägre månadsavgift. Alltså är det cirka 40 kronor/tusenlapp av
månadsavgiften som du sparar genom arbete ca 20 minuter/månad.
OMBYGGNAD/ÄNDRINGAR AV/I LÄGENHET MÅSTE GODKÄNNAS AV
STYRELSEN
Kontakta styrelsen om du skall renovera din lägenhet. Vid en hel del ändringar måste
man ha styrelsens och/eller kommunens godkännande.
MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN SKALL LÄMNAS SENAST 29 FEBRUARI
Har du något förslag/idé kan du lämna lämnat det skriftligt i postlådan i tvättstugan.
VALBEREDNINGEN HAR BETT OM ATT FÅ FÖRSLAG PÅ NYA
STYRELSELEDAMÖTER
Hör av dig till någon av dem om du vill föreslå en person eller om du själv kan tänka
dig att vara med i styrelsen.
VIKTIGA DATUM SOM DU KAN ANTECKNA REDAN NU
12 – 13 maj är det vårstädning
29 maj kl. 19.00 är det årsstämma
25 augusti är den årliga grillfesten. I år är det 10-års jubileum!
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