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Styrelsemöten
Vårstädning
Årsstämma

6 maj kl 18.30
10 maj
30 juni kl 18

Byte av husmorsnycklar
Styrelsen har nu kunnat lämna ut merparten av alla de husmorsnycklar som ska delas ut. Låsen kommer att
bytas under morgonen idag torsdag 2 april. De som inte har kunnat komma på de tider som har erbjudits kan
kvittera ut dem vid en tidpunkt som passar er själva hos föreningens låssmed Låsmakarna på Högbergsgatan
(under affärens öppettider). Det ni behöver göra är att ta med legitimation för att kunna bevisa att ni är medlem
i föreningen. Detta går att göra från och med fredag 3 april.
Byte av alla gemensamma lås och därtill hörande husmorsnycklar har kostat totalt 61 950 kr. Styrelsen
undersöker med vårt försäkringsbolag om det går att få ersättning för någon del av den kostanden.

Lokaler för uthyrning och försäljning – statusuppdatering
Styrelsen går i dagsläget endast vidare med att undersöka försäljning av två av de tidigare påtalade lokalerna.
Det är alltså hörnlokalen och en källarlokal. Bostadsmarknaden har, som allt annat, påverkats av pandemin men
alternativet just nu är ingen intäkt alls då hyresmarknaden för lokaler också bedöms påverkad. Kostnaden för att
renovera upp lokalen för att vara i uthyrbart skick bedöms även vara relativt hög då det tidigare varit en
frisörsalong.

Corona-relaterade överväganden
Det mesta verkar påverkas av corona just nu. Så även årsstämman. Styrelsen beslutade idag att skjuta på den
planerade årsstämman till 30 juni i hopp om att läget då ser annorlunda ut. Därtill avvaktar vi
rekommendationer från HSB om hur vi ska hantera detta. Årsredovisningen kommer dock att vara färdig enligt
tidigare tidsplan.
Vad gäller vårstädningen arbetar trädgårdsgruppen med en alternativ plan för genomförandet av denna.
Möjligen sätts listor upp som därefter kan genomföras under en längre tid. Man planerar dock fortsatt för att ta
hit en container. Mer information om detta kommer att komma från trädgårdsgruppen inom kort.
Glädjande kan vi meddela att man planerar att ta fram den gemensamma grillen samt vissa av
trädgårdsmöblerna nu inför helgens eventuella soliga dagar.

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.

