Hänt i Brf Dynan – Kvartal 2 2019
Årsstämma 2019
I början av Maj höll föreningen den årliga stämman. Under stämman valdes bland annat två nya
styrelseledamöter in: Jonas Eriksson och Maria Bane. Samtidigt tackades Carina Johansson
(markansvarig) och Daniel Carlsson (kassör) av.
Vi fick också önskemål att se över och tydliggöra regler för tvättstugorna, vilket vi hoppas på att komma
ut med till hösten. Protokollet från stämman kommer upp på hemsidan så fort det är påskrivet.

Städdag Maj 2019
Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som dök upp och hjälpte till under städdagen.

75 Års firande
I år fyller föreningen 75 år. Vi siktar på att fira detta den 25 augusti (med dryck och tilltugg) och hoppas
på att så många som möjligt kan vara med. Separat information om hur man anmäler sig kommer ut
snart!

Trivselregler vid grillplatsen
Kom ihåg att städa efter när ni använt grillplatsen för allas trivsel. Detta innefattar att diska grillbestick
och galler, samt tömma askan.

Balkongarbete
I förra ”Hänt” berättade vi om skicket på balkongerna. Vi har under våren fått en offert för
projektledning kring detta. Utöver detta har vi kontaktat några andra bolag kring balkongerna för att få
in mer underlag.

Renovering av badrum vid bastun
Styrelsen håller just nu på att upphandla en renovering av badrummet vid bastun. Då detta används
både av boende i gästis och bastubadare tyckte vi att det var rimligt.

LED-lampor i offentliga utrymmen
Vi siktar på att byta ut lampor i offentliga utrymmen (trapphus, källargångar) till LED. Dessa kommer
förhoppningsvis att lysa både bättre och längre.

Rensning av cyklar
Cemi har nu i juni rensat cykelrummet på gamla cyklar. Skulle ni av någon anledning ha missat detta och
fått er cykel bortforslad, kontakta oss i styrelsen. Det finns möjlighet att få tillbaka denna innan oktober.

Mvh Styrelsen

