
Informationsbrev 2/2022, maj

Hej alla medlemmar i Brf Fika.

Föreningsstämma

Årets stämma är uppskjuten från den 16 maj och kommer istället att äga rum den 30 maj, 18:00 på

Park Inn, Sjömansgatan 2, 21111 Malmö. Kallelse kommer inom kort i era postfack. Fysiska exemplar

av årsredovisningen kommer att placeras ut i trapphusen, samt finnas tillgänglig elektroniskt via

hemsidan. Som tidigare nämnts blir det en fysisk stämma i år.

Trädgårdsgrupp

För att öka trivsel och skapa gemenskap har styrelsen pratat om möjligheten att skapa en

trädgårdsgrupp. Denna skulle ha möjlighet att påverka utformningen av våra gemensamma grönytor,

samt få visst ansvar för plantering och skötsel. Gruppen får en budget att arbeta utefter och i samråd

med styrelsen. Om detta är något som du är intresserad av eller vill veta mer om så skicka ett mail till

styrelsen med ämnesraden “trädgårdsgrupp”.

Solceller

På grund av global halvledarbrist är installationen av solceller försenad. Styrelsen inväntar nytt

slutdatum från entreprenören.

CCTV

Inom kort påbörjas installationen av CCTV i garage och vissa gemensamma ytor. Vi hoppas att detta

kommer att öka tryggheten för oss medlemmar.

Cykelrensning

Uppmärkning av cyklar kommer att ske inom de närmsta veckorna, separat information om detta

kommer att delas ut i era postfack.

Övernattningslägenheten

Som de flesta av er säkert vet har vi en övernattningslägenhet i föreningen. Om du inte visste det så

kan du boka genom att skapa en användare via hemsidan, och det kostar 250 kr/natt. Den kan bokas 3

månader i förväg, och ny månad öppnas upp vid varje månadsskifte. Den används flitigt och

uppskattas av många, samtidigt som vi upplever att vi medlemmar tar väl hand om den. Det tycker vi i

styrelsen är kul!

Trevlig vår och hoppas att vi ses den 30 maj!

Som alltid kan du kontakta styrelsen via e-post på styrelsen@brffika.se och glöm inte att hålla koll på

hemsidan www.brffika.se.
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