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Hej alla grannar och föreningsmedlemmar!
Kostnadsunderlag efter vattenavläsning inskickat till SBC

SBC, föreningens ekonomiska förvaltare, har nu fått beräkningsunderlaget
efter vattenavläsningen. Eventuellt underskott eller överskott kommer att
justeras på avierna för kvartal 2.

Garantibesiktningen 5 år
Det finns fortfarande några ärenden som inte har hanterats efter
garantibesiktningen sommaren 2019. Styrelsen driver på efter bästa
förmåga men återkopplingen från inblandade parter är otillfredsställande.

Miljörummet

Vi medlemmar har blivit bättre på att sortera rätt i miljörummet! Det är bra
både för miljön och för föreningens ekonomi.
Vi kan fortfarande bli ännu bättre, särskilt när det gäller grovavfall som ska
lämnas på Görvälns återvinningscentral eller den mobila
återvinningscentralen när den gästar Karlslunds förskoleparkering
söndagen 22 mars 11-14.
Bifogat nyhetsbrevet finns en uppdaterad planskiss på svenska och
engelska för vad som ska sorteras i vilket kärl i miljörummet samt
informationsblad på svenska och engelska vad de olika kategorierna
innebär. Har du behov av informationsblad på andra språk finns sådana att
hämta på https://www.ftiab.se/228.html.

Önskar du nyhetsbrevet digitalt eller vill uppdatera din e-postadress? Skicka
ett mejl till styrelsen@barkarbyang.se och ange namn, bostadsadress och epostadress.
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Låsbara restavfallsluckor

Styrelsen kommer i närtid att montera låsbara luckor till restavfallskärlen.
Denna åtgärd är ett resultat av att personer som inte bor i föreningen
slänger sitt avfall i kärlen. Styrelsen kommer att fördela ut nycklar till alla
medlemmar före det att de nya luckorna monteras.

Parkering

Styrelsen vill påminna om att parkering endast är tillåten på anvisade
parkeringsplatser och att föreningens gräsmattor inte är avsedda som
fordonsuppställningsplats.
Till varje bostad i föreningen ingår 1 parkeringsplats för 1 fordon. Har du
behov av fler än den parkeringsplats som ingår finns möjlighet att hyra
parkering i hangaren på Fänriksvägen (bredvid flygplatslekparken).
Det finns sedan tidigare ett pågående ärende hos styrelsen att undersöka
möjligheten att utöka antalet boendeparkeringsplatser för medlemmar.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för BRF Barkarby Äng
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