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1 september kl 19 och därefter första tisdagen varje månad

Ny styrelse och ny tid för styrelsemöten
Föreningen har valt en delvis ny styrelse. Vi vill välkomna en ny ekonomiansvarig, Tora som bor på Tim 33, en
förstärkning till informationsfrågorna, Kari som bor på MP 19, samt en förstärkning i fastighetsfrågorna, Mats
på MP 21. Samtidigt vill vi kvarvarande skicka ett varmt tack för gott samarbete till de som avgick från
styrelsen i samband med årsstämman, Ted, Arash och John.
Under första styrelsemötet förra veckan togs beslut om att ny ordinarie tid för styrelsemöten kommer vara
första tisdagen varje månad kl 19, med start den 1 sept. Detta är bra att veta om ni har frågor ni önskar lyfta till
styrelsen.

Lokaler för uthyrning
Styrelsen vill återigen påminna om lokaler i föreningen som finns 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. Som vi meddelade före
sommaren har vi planer på att göra mindre förråd i den för uthyrning till medlemmar som önskar extra
utrymme. Återkom till styrelsen om sådant intresse finns.

Sopsorteringen
Det är glädjande att så många väljer att använda sopsorteringen som är avsedd för matavfall. Dock vill vi
uppmärksamma er på att papperspåsen inte skall läggas även i en plastpåse, dvs. ingen plast i
matavfallsbehållarna. Om plast läggs i de behållarna måste sophanterarna gå igenom avfallet manuellt vilket
kommer att medföra att vi riskerar att bli av med de fördelaktiga rabatter vi haft på priset.

Hissarna
Föreningens hissar har börjat krångla återkommande och är till åren komna. Flera medlemmar har stött på
problem med dessa under sommaren. De besiktigades dock i somras och gick igenom denna. Men då de är
gamla börjar det bli ont om relevanta reservdelar. Hissarna är därför en fråga som styrelsen kommer att
prioritera under året för att skaffa oss ett bra beslutsunderlag om vad som bör göras och inom vilket
tidsperspektiv detta behöver göras.

Analoga nätet släcks ned 8 september
Som ni säkert har sett kommer Comhem att släcka ned det analoga nätet från och med 8 september.

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.

