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Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: Almlöf Helen K42, Rimert Fernandez Noelia S47,
Flink Ida K38, Wisell Carl K42, Olsson Birgitta och Spellerberg Erik K28.
Viktiga åtgärder efter lägenhetssynen
Nu har alla fått protokollet från lägenhetssynen. Några av er har fått anmärkning om problem och
åtgärder som måste genomföras. Styrelsen uppmanar alla som fått anmärkning om akuta åtgärder,
att genomföra dessa omedelbart! Exempel läckage, klämringar vid avlopp som saknas, mm. Och
sedan underrätta styrelsen när det är åtgärdat.
Renoveringsplaner?
Kom ihåg att underrätta styrelsen om ni planerar att utföra förändringar på planlösningen.
Vill du vara med och påverka?
Just nu behöver styrelsen fler engagerade och intresserade ledamöter. Är du intresserad eller vill
veta mer? Hör av dig till valberedningen, via info@brfdynan.se, senast 4 april.
Insamling av e-postadresser
Styrelsen jobbar nu för att nå ut med information på ett snabbt och smidigt sätt. Vill du ha
möjligheten att få information om vår förening via mail? Maila oss då din e-postadress.
info@brfdynan.se är vår adress.
OVK
Ventilationskontrollen är nu genomförd. De som fått anmärkning med krav på åtgärd har fått tid på
sig fram till den 31 mars. Ni som ännu inte åtgärdat vänligen kontakta styrelsen snarast så att vi kan
ta ett beslut om hur vi ska gå vidare.
Trivsel i tvättstugan
För allas trevnad och omtanke av våra gemensamma utrymmen, vill vi uppmuntra alla att följa
tvättstugereglerna. Styrelsen kommer inom kort uppdatera dem. Håll utkik!
Gemenskap och festligheter
Vi alla strävar efter att skapa ett område och en förening som alla trivs i. Styrelsen gör mycket, men
hinner inte allt. Vi söker därför nu efter några som vill vara med och arrangera grillkvällar,
sommarfest eller annan trevlig aktivitet för oss alla. Styrelsen kan bistå med ekonomiska medel.
Hör av er till info@brfdynan.se så för vi er samman.
Städdag
Söndagen den 11 maj välkomnar vi alla till vårens städdag. Vi uppmanar dock alla att till dess, ta
bort sin trasiga cykel och andra saker som skräpar. Dessa kommer annars slängas!
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