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Föreningsstämma 2020
För att minska smittspridningen av coronaviruset och därmed undvika sjukdomen
covid-19 har styrelsen beslutat att årets föreningsstämma endast kommer
genomföras med poströstning.
Alla dokument som exempelvis: kallelse/agenda, årsredovisning, revisionsberättelse,
röstenkät, valberedningens förslag till styrelse, instruktioner till hur poströstningen
fungerar m.fl. kommer inom några veckor att läggas i alla medlemmars brevinkast.
Er ifyllda röstenkät (en per lägenhet) ska läggas i styrelsens brevlåda (källaren
i hus 3A) SENAST 19 juni.
Det är styrelsens förhoppning att föreningens medlemmar har förståelse för
styrelsens beslut, trots att det i vissa frågor som skulle avhandlas på årsstämman
inskränker möjligheten till en öppen diskussion och frågor.

Motion till föreningsstämman
Motioner till föreningsstämman ska inkomma till styrelsen senast den 15 maj. Skicka
in din motion till: styrelsen@brfgrimberget.se.

Grillkväll med Sappa
Onsdagen den 17 juni kommer Sappa bjuda in alla medlemmar till en grillkväll.
Grillkvällen kommer genomföras utomhus vid vår grillplats. Mer information om tid
och hur kvällen praktiskt ska genomföras kommer närmare.
OBS! Skulle rekommendationer från myndigheter ändras kan grillkvällen
komma att flyttas fram/ställas in med kort varsel.

Tv-modul eller digitalbox?
Här kommer en påminnelse om att kontakta styrelsen om ni önskar ha en tv-modul.
Ni som inte kontaktar styrelsen får automatiskt en digitalbox.
SENAST 15 maj ska ni kontakta styrelsen om ni önskar ha en tv-modul, mail:
styrelsen@brfgrimberget.se
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Skärpning nu!
Så här illa såg det under veckan ut i vårt grovsoprum.
Det är under INGA omständigheter okej att slänga skräp
som inte hör hemma där.
Fortsätter det så här kommer vi behöva installera
kameraövervakning i soprummen, en konsekvens till det
kan då bli att lägenhetsavgiften måste höjas.
Du ansvarar själv för bortforsling av ditt avfall!

Renovering av lägenhet
Ljudliga renoveringar får utföras måndag – torsdag: 08:00 – 20:00, fredag 08:0016:00 samt 10:00 – 16:00 på helgdagar. Anslå din renovering i entrén &
hissen, senast 2 veckor innan renoveringen börjar. Behöver du stänga av vattnet i
fastigheten en stund får detta göras mellan kl 09:00 och 15:00 på vardagar.
Under tiden för renovering ansvarar du som medlem för daglig städning av trapphus
och hiss. Gäller även bortforsling av byggmaterial. För att underlätta din städning och
spara mattorna i trapphus och hiss, så täcker du med fördel golvet med papp under
renoveringstiden.

