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Hej alla grannar och föreningsmedlemmar!
Föreningsstämman den 23 juni

Som tidigare meddelats beslöt styrelsen i april att skjuta upp
föreningsstämman givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av
coronaviruset, COVID-19. Ny tidpunkt för stämman är den 23 juni
2020. Kallelsen kommer att skickas ut inom kort.
Med hänsyn till det rådande läget och för att minska risken för
smittspridning kommer styrelsen att sträva efter att hålla en kort och
effektiv stämma i en stor lokal där deltagarna kan hålla avståndet. Du som
medlem kan bidra till en produktiv stämma genom att ställa dina frågor på
årsredovisningen per e-post till styrelsen senast tre dagar före stämman.

Föreningen har reviderade trivselregler

Nu finns uppdaterade trivselregler för föreningen. Bland annat kan du läsa
om bestämmelserna för AC-installation. Tillagt är även en punkt om förbud
mot bollspel inom föreningens område. Bollspel hänvisas till kommunala
ytor utanför föreningens område.
Reglerna kompletterar lagar och föreningens stadgar och ska följas av
samtliga boende. De reviderade trivselreglerna finns som bilaga till detta
nyhetsutskick samt på föreningens webbsida.

Enkätsvar

Styrelsen vill tacka alla de medlemmar som tog sig tid att tycka till om, för
föreningen, framtida möjliga investeringar. Totalt svarade hälften av
föreningens medlemmar. Bland inkomna svar vill en majoritet se att
laddstolpar och förbättringar av buskar blir verklighet. Däremot var det en
minoritet som vill se en flytt av restavfallsskåpen.

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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Styrelsen kommer att använda svaren som underlag i det fortsatta arbetet
med förbättringar inom området.

Gästparkeringen

Från och med den 1 juli kommer föreningens fyra gästparkeringar att
upphöra till förmån för föreningens medlemmar. Gäster kommer att
hänvisas till andra p-platser utanför föreningens område.
Du som är intresserad av att hyra en extra plats kommer inom kort att få
möjlighet att svara på en intresseanmälan. Visar fler än fyra medlemmar
intresse kommer platserna att lottas ut bland de som visat intresse.
Därefter kommer ett kösystem att skapas.
Förhoppningen är att frigörandet av de fyra platserna kommer att minska
felparkeringen av bilar och varaktigt nyttjande av gästparkeringen.

Stamspolning

Då många medlemmar upplever problem med avlopp (långsam
avrinning/stopp/dålig lukt) har styrelsen beslutat att tidigarelägga den
stamspolning som enligt föreningens underhållsplan är planerad till 2022.
Styrelsen arbetar för att arbetet påbörjas i närtid. Spolningen innebär att
företaget som ska utföra arbetet får tillträde till varje radhus. Det praktiska
kring t.ex. nyckelhantering överlåter styrelsen till företaget som ska utföra
arbetet.

Mobil återvinningscentral

Den 14 juni är det återigen dags för den mobila återvinningscentralen att
besöka Barkarbystaden. Placering som tidigare framför Karlslunds förskola.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för BRF Barkarby Äng
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