Informationsbrev juni 2020

Hej alla medlemmar i Brf Fika.
E-faktura
Flera av er har redan e-faktura för att betala in er avgift till föreningen, och vi i styrelsen vill
uppmana er alla att registrera er för detta. Det sparar pengar för föreningen, och dessutom är
det bra för miljön.

Gemensam el med individuell mätning och debitering samt nya laddstolpar
Efter att besluts tog på extrastämman i december tog styrelsen in ett par ytterligare offerter,
och lyckades i förhandling med EON pressa ner priset och dessutom få en bättre produkt. EON
är nu igång med att förbereda installationen, och arbetet fortskrider enligt plan.
I maj sökte styrelsen bidrag från Naturvårdsverket för att täcka upp till 50% av kostnaden för
installation av laddstolpar, och vi fick hela det sökta beloppet beviljat. Under sommaren
påbörjas installation av ytterligare 11 laddplatser. Om du är intresserad så kontakta styrelsen.

Balkonger och utemiljö
Som tidigare kommunicerats har föreningen en färgkod som gäller för markiser och
balkongskydd (FSM 71319 Graphite), och det är viktigt att det som sätts upp följer denna.
När det gäller vindskydd/inglasning inväntar vi att RSB ska komma ut och lämna offerter på
installation av Click-it Up, vilket pga. rådande läge med Covid-19 dröjer. Det finns alltså
fortfarande möjlighet att anmäla intresse genom ett mail till styrelsen. Vår grannförening fick
inte bygglov för full inglasning, vilket också stipuleras i detaljplanen för området och som även
vi fått förhandsbesked om när vi undersökte våra möjligheter.
Tänk på att visa hänsyn till era grannar när ni vistas på era balkonger. Släng inte ut fimpar och
håll nere ljudnivån efter 22.00. Ni får gärna grilla i el- eller gasolgrill, men absolut inte med kol!

Föreningsstämma
Vi vill tacka alla er som deltog via poströst på föreningsstämman den 19 maj. För information
om vad som beslutades finns protokollet på hemsidan. På stämman bekräftades beslutet att
ändra föreningens stadgar, vilka uppdateras på hemsidan när de registrerats hos bolagsverket.
Som alltid kan du kontakta oss via e-post på styrelsen@brffika.se, och glöm inte att hålla koll
på hemsidan www.brffika.se.

Glad sommar önskar styrelsen

