Skokloster 2018.12.15
Hej alla på Fackelvägen!
Tack för en trevlig årsstämma! Protokollet till denna finner ni i era brevlådor senast den 21:a
december. På stämman valdes Roger Hübinette, Stefan Johansson och Csilla Scheele in i
styrelsen, utöver befintliga medlemmarna Maria Högmark och Thomas Schedin. Suppleanter är
Lena Skånberg och Alexandra Sultán. Vi tackar för ert förtroende och hoppas kunna leva upp till
det.
Detta är det första kvartalsbrev som styrelsen kommer att skicka ut till alla medlemmar. Med anledning av önskemål
från er, vill vi öka kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna, samt ge möjlighet till ökad kommunikation
mellan medlemmar. Därför inför vi några möjligheter till detta enligt punkterna nedan:
●

Vi skickar ut ett kvartalsbrev med information som rör beslut som påverkar medlemmar, med start december.

●

Den slutna facebookgruppen som är till för oss på Fackelvägen, går att söka till; sök: "Brf Slottsskogen 1
Anslagstavla, Fackelvägen". Denna grupp administreras av styrelsen, främst genom Csilla Scheele.

●

Trivselgruppen har på uppdrag av styrelsen fått till uppgift att skapa en välkomstfolder, som vi kommer att
dela ut till alla befintliga medlemmar, samt därefter alla nyinflyttade.

●

Nästa styrelsemöte kommer att ske den 16:e januari. Då är trivselgruppen inbjuden för att diskutera denna
välkomstfolder.

●

Ni når styrelsen med eventuella önskemål och synpunkter på: brfslottsskogen1@gmail.com. Skriv gärna till oss
inför nästa möte, så det hinner komma med på dagordningen. Brevlådan finns förstås kvar, för de medlemmar
som föredrar det.

●

Vi i styrelsen har beslutat att säga upp den befintliga hemsidan, då den inte verkar gå att administrera på ett
adekvat sätt. Vi ser efter möjligheten till en ny lösning med enklare verktyg snarast.

●

I appen Boappa finns vi under namnet “Brf Slottsskogen 1”. Om ni installerar appen kan ni gå med där.
Uppdatering av information i appen sker fortgående, i takt med att alla satt sig in i hur den fungerar.

I övrigt gällande beslut som rör medlemmar:
●

Den trasiga värmeluftpumpen på F10 kommer att bytas ut, föreningen kommer att stå för detta. När det gäller
framtida byten, råder en diskussion om huruvida det är föreningen som ska stå för alla byten, eller om var och
en betalar för sitt eget sätt att värma upp bostaden. Styrelsen uppmärksammade på årsstämman att det rådde
oenighet bland medlemmar kring detta. Vårt förslag är att föreningen ska stå för bytet av trasiga pumpar
allteftersom de går sönder, så att kostnaden sprids ut. Vi är dock givetvis lyhörda om ni har andra tankar.

●

Skiljeväggarna som finns på baksidan mellan parhusen blev varken målade eller tvättade. På många platser är
de ruttna. Vi ser över ett kostnadsförslag och möjligheterna till att byta ut dessa.

●

På vår gata råder grannsamverkan. Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod
att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Kontakta Gunilla Hübinette vid frågor.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Bästa hälsningar
Styrelsen i BRF Slottsskogen 1
Genom Csilla Scheele, ordförande
brfslottsskogen1@gmail.com

