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18 augusti kl 18.00
30 juni kl 18
30 juni efter årsstämman

Årsstämman 30 juni samt information om årsredovisningen
Vi vill passa på att påminna om informationen i föregående medlemsutskick om planen att genomföra
årsstämman men i ett anpassat format, vilket betyder en stor ansträngning från oss alla. Det vill säga, max en
person per hushåll samt att ni generellt funderar en extra gång över om en granne kan representera er genom
fullmakt, detta för att få ner det totala antalet fysiskt närvarande medlemmar. I övrigt jobbar vi fortsatt utifrån
tanken på att kunna vara utomhus och att möjliggöra för alla medlemmar att lyssna via digitala kanaler vilket vi
har lovat att återkomma med närmare detaljer om.
Årsredovisningen kommer att skickas ut digitalt till er alla tillsammans med kallelsen till stämman. Därefter
kommer vi så fort det går att även distribuera ett fysiskt exemplar av årsredovisningen till respektive lägenhet.

Lokaler för uthyrning samt försäljningen av hörnlokalen
Styrelsen vill påminna om lokaler för uthyrning. Den ena ligger under timmermansgatan 33 och är på 16 kvm.
Tillträde omgående. Mejla styrelsen om du är intresserad av att hyra extra utrymme. Den andra lokalen som
kommer göras tillgänglig är det sk styrelserummet (mitt emot trappen ned i källaren på Tim 33). Det rummet
tömdes helt i samband med städdagen. En tanke är att dela in rummet i flera mindre förråd som kan hyras av
medlemmar. Den frågan återkommer vi dock om efter sommaren.
Försäljningen av hörnlokalen har äntligen kommit till ett genomförandeskede. En mäklare har fått uppdraget,
den har fotats och lades slutligen under torsdagen upp på Hemnet. Nu hoppas vi såklart på ett stort intresse för
lokalen.

Containern på städdagen
Till att börja med vill vi tacka trädgårdsgruppen för en bra genomförd vårstädning!
Styrelsen vill även informera om en tråkig extra kostnad som drabbar samtliga i föreningen. Styrelsen har som
tradition att alltid betala för att hyra en container i samband med vår- och höststädningar, så även detta år. Det
brukar uppfattas som förmånligt att få kunna kasta gamla trasiga möbler eller liknande i den. Det gick även ut
tydliga instruktioner från trädgårdsgruppen inför städdagen om vad som fick och vad som inte fick kastas i
containern. Trots de tydliga instruktionerna kastades el-avfall samt bildäck däri. Detta resulterade i att
kostnaden för containern blev dubbelt så dyr som i vanliga fall. I vanliga fall betalar vi ca 5 000-6 000 kr för att
hyra en sådan.

E-postadress
Glöm inte att anmäla till styrelsen på styrelsen@fatbursbrunnen.com om ni ändrat er e-postadress, om ni inte
längre vill ha nyhetsbreven eller om ni är nyinflyttade och därför inte tidigare har anmält er adress till oss.

