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1 december kl 19 (första tisdagen varje månad)
1:a advent (mer info kommer längre fram)

Höststädningen – fin dag men lågt deltagande
Trädgårdsgruppen och festgruppen hade lyckats ordna en fin höststädning med covid-19-anpassat fika. Tyvärr
är det färre och färre deltagare vid dessa höst- och vårstädningar vilket resulterar i att det är ganska mycket
saker som inte blir gjorda. Det är saker som bedömts behöver göras, ex förbättringsmålningar, städningar av
gemensamma ytor mm. Om vi inte förmår oss göra detta gemensamt kommer vi att behöva betala för det och
det kommer i så fall att resultera i höjda avgifter. Någonstans behöver ju pengarna eller arbetskraften tas ifrån.
Ett förslag som väckts är att det istället skulle tas ut en avgift från dem som inte kan hjälpa till. Det är värt att
tänka på att det som ska göras inte enbart är knutet till den specifika dagen, utan allra oftast kan man göra en
insats både före eller efter vår- eller höststädningsdagen.

Julgransresning
Enligt tradition brukar vi hjälpas åt att resa två granar på vår gård inför advent. Trädgårdsgruppen och
festgruppen håller i planeringen för detta som vanligt och vi flaggar redan nu för att vi såklart behöver tänka till
avseende corona-situationen vid genomförandet. Detta betyder sannolikt att det blir lite annorlunda upplägg än
vanligt.

Förvaltningen av vår förening
Föreningen har sedan ett par år tillbaka HSB som förvaltare. Det var ett välavvägt beslut när det togs då vår
tidigare förvaltare inte levde upp till förväntningarna. Nu börjar styrelsen dock alltmer känna att det är frågor
som tar onödigt lång tid genom HSB samt att vissa frågor verkar falla mellan stolarna. Detta oroar såklart oss
och vi är angelägna om att vi får valuta för det vi betalar HSB för. Styrelsen har dessutom blivit
uppmärksammad på att detta, stödet från HSB, är en fråga som skaver även hos vissa medlemmar. Återkom
gärna till styrelsemejlen med din uppfattning om HSB för att ge styrelsen en möjlighet till nyansering.

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.

