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Information till boende i BRF Danviksklippan 3, Mars 2015
Hej!
Vårstädning
Våren har kommit och vi planerar en vårstädning runt vårt hus söndagen den 19
april kl 11.00. Det kommer även denna gång att hyras in en container för alla att
slänga grovsopor i, förutom elektronik, farligt avfall och byggmaterial. Vi sätter upp
påminnelse i trapphuset när städningen närmar sig, och föreningen bjuder på kaffe,
saft och fikabröd.

	
  

Säkerhetsdörrar
Det var ett lågt intresse för säkerhetsdörrar och fyra boende har anmält sig för att
byta dörr. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse till styrelsen.
Stölder i tvättstugan
Stölder av framför allt underkläder i tvättstugan har pågått i huset under flera år, och
fortsätter dessvärre. Styrelsen har vidtagit åtgärder och hoppas att problemet kan
vara löst under våren.
Parkeringsplatser
Vi får förfrågningar från nyinflyttade angående möjlighet till parkeringsplats. Då
parkeringsplatsen framför vår entré kommer att upphöra den 10 juni, har föreningen
endast två platser för uthyrning. Vänligen anmäl till styrelsen om ni har intresse för
att hyra en parkeringsplats.
Extra Årsstämma
Föreningen kallar till en extra årsstämma för stadgeändringar kring
andrahandsuthyrning den 8 april kl 19.00. Separat kallelse kommer.
Föreningens ordinarie årsstämma 2015 är inbokad till onsdag den 6 maj kl 19.00.
Vid förra årets årsstämma bildades en grupp för att ta fram ett förslag till vad vi kan
göra med utrymmet i källaren där det idag står gamla matkällarförråd. I protokollet
framgår dessvärre inte vilka personer som anmälde intresse att vara med i gruppen.
Vi ber er därför att höra av er till Mikael Åhman i styrelsen på
info@danviksklippan3.se, för att komma igång med gruppen.
Vårhälsningar,
Styrelsen
Brf Danviksklippan 3
Hästholmsvägen 17
116 44 Stockholm
info@danviksklippan3.se

	
  
	
  

