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Hej alla grannar och föreningsmedlemmar!
Vattenavläsning
Nu i februari månad är det återigen dags för vattenavläsning i alla lägenheter. Precis som tidigare
år skall du ta en bild av vattenmätaren, som finns i förrådet under trappan. Denna bild skall
skickas till styrelsen. Detta kommer sedan ligga till grund för eventuell
extradebitering/återbetalning av den avgift som hittills har debiterats varje månad för
vattenanvändningen. Regleringen kommer att komma på andra kvartalets avier. Senast den 13
februari 2019 skall därför boende från varje lägenhet ta en bild på vattenmätaren. Denna bild
skickas till styrelsen@barkarbyang.se. I e-postmeddelandet bör adress framgå t.ex. Löjtnantsgränd
6 eller Fänriksvägen 19.

Motioner inför årets föreningsstämma
Har du som medlem idéer på förbättringar i vår bostadsrättsförening har du möjlighet att lämna in
dessa idéer som motioner till årets ordinarie föreningsstämma. Din eller dina motioner bör vara
styrelsen till handa senast 30 april. Motioner mejlas enklast till styrelsen@barkarbyang.se. Bifogat
detta nyhetsbrev finns en mall för vilken information som bör ingå i en sådan motion. Stämman
kommer att hållas senast i juni månad.

Installation av luft-luft-värmepump (AC)
Sommaren närmar sig med stormsteg och vem vet kanske blir det en lika varm sommar som förra
året.
Styrelsen har tillsammans med Allklimat tagit fram en offert för installation av luft-luftvärmepump, se bifogad offert. I offerten ingår allt arbete utom målning av den skyddande
träkonstruktion som sätts runt pumpen.
Planerar du att installera en luft-luft-värmepump behöver du
meddela styrelsen detta. Sedan kan du själv kontakta Allklimat för
att bestämma de praktiska detaljerna.
När det gäller målning behöver arbetet utföras fackmannamässigt
och med färg med rätt färgkoder. Beroende på hur många som
kommer att beställa installationen i år kan styrelsen ser över
möjligheten att anlita en målare som målar alla träkonstruktioner.
Kostnaden för både installation av luft-luft-värmepump och målning
tillfaller den enskilde medlemmen.
Önskar du nyhetsbrevet digitalt? Anmäl dig via länken nedan!
https://goo.gl/forms/Tb3JtSkmVT5i4Pvs1

Figur 1. Träkonstruktion

Nu hittar gäster och blåljuspersonal
rätt (förhoppningsvis)
Sedan någon månad tillbaka har föreningen en områdeskarta
placerad på miljörummet bredvid dörren. Det finns numera
även vägskyltar som markerar ut Löjtnantsgränd både från
Löjtnantsvägen och från parkeringen söder om området. Varje
länga på Löjtnantsgränd har också skyltar som markerar vilka
nummer som finns på varje länga.
Även i Google Maps är nu Löjtnantsgränd mer korrekt utplacerad.
Dock heter fortfarande busstationerna för de självkörande bussarna
på Fänriksvägen Löjtnantsgränd och de syns i Google Maps.
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Mobil ÅVC
Den 24 mars kommer den mobila återvinningscentralen ställa upp på Fänriksvägen igen.

Töande hälsningar,
Styrelsen för BRF Barkarby Äng

Önskar du nyhetsbrevet digitalt? Anmäl dig via länken nedan!
https://goo.gl/forms/Tb3JtSkmVT5i4Pvs1
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Rubrik (informativ och tydlig)
Bakgrund
Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i
sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.
Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder
eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett
förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för
genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

Förslag till beslut
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande.

Avsluta med
Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Stockholm ÅÅÅÅ-MM-DD

Namnteckning _______________________
Namnförtydligande

Önskar du nyhetsbrevet digitalt? Anmäl dig via länken nedan!
https://goo.gl/forms/Tb3JtSkmVT5i4Pvs1

_________________
Lghbeteckning

