Ett Nytt – sommaren 2018
Hej alla!
Ja, vi har ju haft en ordentlig sommar redan nu – i mitten av juni! Härligt varmt och skönt men kanske
inte lika trevligt för alla allergiker.

Hänt sedan sist:
Bostadsrättsföreningen avhöll sitt årsmöte den 24/5 i föreningslokaler. Årsmötet avlöpte snabbt,
man tog bland annat beslut om att anta förnyade stadgar (stadgarna måste ändras pga.lagkrav).
Enligt samma stadgar måste vi ha ett extra årsmöte för att fastställa dessa och det kommer att ske
den 27/9 klockan 18.00 i föreningslokalen.
Den elfte juni var det – traditionsenligt – sillunch i föreningslokalen. Ett drygt tjugotal medlemmar
mötte upp.

Planerade aktiviteter
•

•

Informationsmöte
Den 27/8 klockan 18.00 är det informationsmöte i föreningslokalen; allmän information och
information om:
Sopsortering
Den tredje september börjar vi med matavfallssortering. Speciella påshållare kommer att
delas ut vid informationsmötet och dessa förses med bruna papperspåsar. Det som ska
sorteras som matavfall är t.ex. rester av kött, fisk och skaldjur; pasta, ris, potatis och
potatisskal; rester av bröd, äggskal, teblad, kaffesump, tepåsar, kaffefilter, rester av frukt och
grönsaker. På mötet får alla – förutom påshållaren – även en broschyr om hur
matavfallssorteringen är tänkt att fungera. Från och med samma datum kommer även
sopluckorna att vara låsta (låses upp med portnyckeln)

Äntligen bastu!!
Från september kommer det att vara möjligt att boka bastun i föreningslokalen; boka bastun genom
att lägga en beställning i föreningsbrevlådan. Denna kollas på måndagar och bastun bokas därefter.
Boka alltså bastun senast måndag för tid tisdag-söndag, och senast måndag en vecka före den
måndag ni vill basta! Det går givetvis också bra att boka via info@brfskogas1.se och de bokningarna
måste också vara inne på måndagar.

GDPR
Från och med den 25/5 gäller GDPR (GDPR, The General Data Protection Regulation). Denna ersätter
den gamla personuppgiftslagen (PUL). I korthet handlar det om att individen har rätt till kontroll av
vilka uppgifter olika instanser/myndigheter/affärer etc. har om vederbörande. Då det gäller Brf
Skogås 1 har Castor (vår ekonomiske förvaltare i Sundsvall) ansvaret för denna typ av information.

Torkan
Tänk på att det är extremt torrt ute och vattna sparsamt. Var mycket försiktiga med grillning
utomhus. Våra planeringar vattnas, men inte gräsmattorna.
All information av allmän karaktär kommer naturligtvis också finnas på vår hemsida:
http://brfskogas1.se
För de bostadsrättsinnehavare som ännu inte hämtat sin pärm kommer nya tillfällen i höst!

Smått och gott
•
•

•
•

•
•

•

Observera att rökning inte är tillåten på balkongerna!
Tvättstugorna: observera att det inte är tillåtet att boka hela tvättstugan på en gång!
Däremot går det utmärkt att boka tider efter varandra. Från och med juni är strömmen
avstängd i tvättstugorna mellan 22.00 och 7.00. Har man kvar tvätt vid 22-tiden kommer
denna inte att kunna tas ut förrän nästa morgon (efter 7.00)
Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns
blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en
personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp
2016 är 44 300 kr). Tänk också på att all el- och VVS installation ska utföras av behörig
installatör.
På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
- Nycklar
- Droppar (för att öppna porten)
- Tvättstugepluppar
- Parkeringstillståndet (gäller till sista januari 2019)
Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda - och kan även göras på hemsidan:
http://brfskogas1.se/felanmalan/
Föreningsexpeditionen är stängd under juni – augusti och öppnar åter 3/9 klockan 18.00
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