
 

Informationsbrev #4, 2019-12 

Hej alla medlemmar i Brf Fika.  

Nu börjar det märkas att julhelgen nalkas, och det är trevligt att se att så många pyntar och 

ljussätter balkongerna - det lyser upp fint i vintermörkret. 

Den 10e december kan ni träffa oss i styrelsen på innergården, där vi från ca 18:00 bjuder på 

glögg och lite fika. Kom gärna och ställ frågor eller umgås en stund.  

Extrastämma 

Som ni alla har fått information om kommer vi att ha en extrastämma den 17e december. 

Under denna kommer vi enbart att diskutera två frågor, stadgar och gemensam el. Vi hoppas 

att många medlemmar kommer, tar del av diskussionen och gör sin röst hörd. Klockan 18:00 

ses vi förhoppningsvis på Märsgränd 36.  

Motioner 

Har du något annat som du vill att vi i styrelsen och föreningen ska undersöka, ändra eller 

göra? Då ska du skriva en motion, och maila den till styrelsen. Enligt våra stadgar, och för att vi 

ska kunna jobba med din motion och förbereda inför föreningens ordinarie stämma, måste 

alla motioner vara inkomna till styrelsen senast 2020-01-31. 

Brandskydd 

Som en del i vårt förebyggande brandskyddsarbete har Anticimex i veckan satt upp 

brandsläckare i garaget och trapphusen.  I samband med detta vill vi passa på att påminna alla 

om att det är strängt förbjudet att förvara gasoltuber i källarförråden. Om du har tagit in din 

gasolgrill för vintern måste du förvara gasolen på balkongen eller i din lägenhet. 

Uthyrningslägenheten 

Sedan vi färdigställde lägenheten har den varit uthyrd nästan varje helg. Detta är vi i styrelsen 

jätteglada för, och vi vill passa på att tacka alla er som efter användning städar och håller den i 

fint skick. Tillsammans tar vi hand om vår förening. 

Som alltid kan du kontakta oss via e-post på styrelsen@brffika.se, och 

glöm inte att hålla koll på hemsidan www.brffika.se för information. 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen 
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