HÄNT sen senast …
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Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: Elin Heilborn och Eva Heilborn K28, Henrietta
Schönenstern S45, Per Åke Lennart Lagerbäck K28, Viktor Sävström S47, Gunilla Holmberg och
Torbjörn Holmberg K23, Viktoria Wennerberg K27, Max Sköld K36 och Malin Nordholm K36.
I samband med det här vill vi nämna att Mattias Petersson, tidigare sekreterare i föreningen och den
som skapat föreningens hemsida nu flyttat in till city. Stort tack – Mattias!
Extrastämma tisdagen den 23 april
Den 23 april genomfördes extrastämman, där beslutades att byta stadgar och följa kalenderåret.
Enkäten om gruppanslutning till bredband redovisades, där en majoritet hade röstat JA. Stämman
beslutade även att följa enkätens resultat och godkänna en gruppanslutning till Bredbandsbolaget.
Protokoll från extrastämman finns på vår hemsida, www.brfdynan.se, och i vår styrelselokal för den
som inte har möjlighet att använda internet.

Gruppanslutning till Bredbandsbolaget
Efter extrastämmans beslut om gruppanslutning till Bredbandsbolaget jobbar nu styrelsen med att
förbereda de praktiska detaljerna och bestämma datum av anlutningen. Detta kommer att meddelas i
god tid innan.
Glöm inte stänga efter dig!
Vi vill påminna om att det är viktigt att alla stänger porten efter sig. Vissa portar kärvar och går inte
igen ordentligt, det är därför extra viktigt att vi tänker oss för. Det är speciellt viktigt nu när vi
närmar oss semestertiden så att vi inte släpper in obehöriga. Då vi tidigare haft incidenter med
brand i cykelrummet på Snörmakarvägen och inbrott i källarna på Knypplerskevägen 40-42.
Inglasning av balkong
Det har inkommit en förfrågan om möjligheten att glasa in sin balkong. Innan styrelsen eventuellt
går vidare i frågan vill vi nu undersöka om det finns ett generellt intresse i föreningen om detta. Vid
intresse, vänligen hör av dig till Victor Lundberg per telefon eller till Dynans brevlåda.
Gemensamt gym
Det har inkommit en förfrågan om att anlägga ett gemensamt gym i föreningens lokaler. Vi vill nu
veta om det finns ett bredare intresse av det i föreningen. Vid intresse, vänligen hör av dig till
Henrik Söder via Dynans brevlåda.
Hemsidan
Om du inte redan visste det, har vår förening en hemsida. Här läggs information om föreningen upp,
tillsammans med annan nyttig information samt protokoll från alla styrelsens möten. Hemsidan
uppdateras kontinuerligt, men känner du att något saknas är du välkommen att höra av dig.
OVK
Åtgärder efter det första besiktningstillfället pågår fortfarande. Anmärkningar skulle vara åtgärdade
den 31 mars men detta har blivit försenat av olika anledningar. T.ex. är en del av köksfläktarna så
pass gamla att det börjar bli svårt att få tag på reservdelar.
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Trots att påminnelser gått ut så har några bostadsrättshavare som fått anmärkning fortfarande inte
hört av sig till styrelsen. Styrelsen strävar såklart efter att samtliga lägenheter ska vara godkända
innan ärendet är avslutat. Om det är så att anmärkningen inte åtgärdas av bostadsrättshavaren så har
styrelsen rätt att gå in i lägenheten och utföra åtgärden på bostadsrättshavarens bekostnad, men det
scenariot vill vi självklart undvika. Om ni vet med er att ni har en anmärkning som inte blivit
åtgärdad så ber vi er att snarast kontakta styrelsens ordförande Jonas Johansson, 073-986 49 23
alternativt till Dynans brevlåda.
Sommaren är snart här..
..Och med den, semestertider och många tomma lägenheter. Vi vill påminna dig om att inte lämna
din lägenhet obevakad under en längre tid. Be en vän eller granne titta till den om du reser bort en
längre period.
Med sommar och vackert väder följer grilltider. Vi har en fantastisk grillplats till alla medlemmars
förfogande, dock är det viktigt att håller rent och snyggt efter sig. Lämna grillen så som du vill att
den ska möta dig nästa gång du vill grilla.
Städdag
Vårens städdag kommer att hållas söndagen den 2 juni kl. 11.00. Container finns som vanligt
uppställd på baksidan av Knypplerskevägen 31 hela helgen. OBS! Var snäll och kasta inga
elektriska saker i containern och inga överblivna färgrester! Lappar om detta finns nu i alla
trappuppgångar. Vi ser fram emot en härlig dag med städning och grillad korv. Alla är varmt
välkomna!

Styrelsen passar även på att önska en GLAD SOMMAR!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen
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