Informationsblad - Februari 2014
info@brfgunnar.se
Postadress: Brf Gunnar, c/o MBF, Källgatan 14, 722 11 Västerås

Styrelseuppdrag ledigt!
Valberedningen söker dig som vill arbeta i föreningens styrelse. Hör av dig till dem snarast om
intresse finns.
Föreningsstämman sker 5 mars 2014. Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar.
Om föreningen framöver behöver anlita ett externt företag på grund av lågt intresse för styrelsearbetet
innebär det i förlängningen att alla medlemmar kommer att få förhöjda månadsavgifter. Det vill vi väl
alla undvika, eller hur? Vi behöver alla tillsammans jobba för att föreningen ska fortsätta att vara
välmående på alla sätt och vis som nu eftersom det ligger i allas intresse. Tveka inte att höra av er till
valberedningen om ni vill vara med i styrelsen. Välkomna med er intresseanmälan.
Kontakta någon i valberedningen
Eva Stangmar, Karlsgatan 23 A. Tel 073-386 68 54
Krister Godesparr, Karlsgatan 21 A. Tel 070-269 96 62

Uthyrning av varmbonade förråd, Knutsg 12E.
Intresset har varit svalt från våra medlemmar. Endast ett fåtal personer har hört av sig och vill hyra. Av
den anledningen kommer vi att annonsera externt på blocket för att få uthyrt. Det innebär att vi får
våra förråd uthyrda av personer som INTE är medlemmar i föreningen.
Är du intresserad, hör snabbt av dig via mail om dina önskemål till styrelsen info@brfgunnar.se

Utemiljön
Utemiljögruppen, som styrelsen sjösatte i höstas, har lämnat ett förslag på åtgärder. Gruppens uppdrag
var att skapa en enhetlighet vad gäller yttre inramningen av uteplatserna samt utarbeta förslag på
förbättringar vad gäller utemiljön i övrigt.
Förslaget finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida www.brfgunnar.se
Styrelsen har i dagarna fått ta del av förslagen från utemiljögruppen, ett gediget och fint arbete som
gruppen utfört. Förslagen som utemiljögruppen lämnat är omfattande och styrelsen behöver gå igenom
allt för att se vad som kan genomföras inom kort eller längre fram.
Utemiljögruppen har inte lämnat någon uppskattning av kostnaderna kring förslagen så det måste
undersökas innan några beslut kan tas.
Tyvärr har vi några andra arbeten av mer akut karaktär som föreningen måste ta tag i först för att
undvika stora skador på fastigheterna

Nästa styrelsemöte efter föreningsstämman
Den 12 mars 2014, klockan 18.00
Väl mött den 5 mars
Styrelsen Brf Gunnar

