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Avgiftsänkning (1 juli)
Styrelsen har tillsammans med SBC gjort en ekonomisk översikt samt tagit fram en underhållsplan där
framtida kostnader har räknats ut inom föreningen. Med bakgrund av detta och med tanke på de
tidigare goda ränteförhandlingar som gjorts på föreningens lån samt den aggressiva amorteringsplan
som följts ser styrelsen att utrymme även finns för en avgiftssänkning på 800kr/mån, vilket kommer att
ske från och med den 1:a juli.
Den nya månadsavgiften kommer att ligga på 3500kr exklusive vattenavgiften (200kr).
För mer information kring avgiftssänkningen och styrelsens arbete under året så rekommenderar vi att
medverka på kommande årsstämma, datum kommer inom kort.
Sopning av Grus (tisdag 17 maj)
Äntligen ska vi få våra vägar inom föreningen sopade.
Vi ber om ursäkt för att det tagit sån tid men entrepenören som lovat oss att utföra jobbet har aldrig
dykt upp så vi fick nu lösa detta med en annan som gör jobbet.
OBS på tisdag 17:e Maj Kl 08:00 så måste alla bilar från parkeringsplaterna vara borta så firman som ska
sopa bort gruset kommer fram. Om detta inte är möjligt kan ni inför detta försöka att sopa fram gruset
från er egen parkeringsplats i förväg.
Vänligen försök efterleva detta så slipper vi ha grus kvar även efter sopning.
Vårstädning (söndag 21 maj)
Vårstädning planeras till söndag 21:a Maj Kl 10:00. Se bifogat blad för info angående vårstädning.
Soprummet
Skräp får bara slängas i de kärl som är avsedda för detta i soprummet, inte på golvet bredvid eller
utanför. Det finns ingen som plockar upp detta skräp utan bidrar bara till en tråkigare miljö för alla
medlemmar. Vänligen lämna elektronik och grovsopor på en återvinningsstation.

Glöm inte bort att föreningen en Facebookgrupp som kan användas som en informell
kommunikationskanal för alla medlemmar. Gruppen heter Brf Barkarby Äng. Välkommen!

