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Infobrev

På styrelsens agenda
Styrelsen kan rapportera att vi för närvarade bl a arbetar med hissarna, försäkringsärenden, 
brandskydd, parkeringar, föreningsstämman m m.

Extrastämman
Den 29 februari 2016 hölls en extrastämma med anledning av att föreningens revisor Jonas 
Landeblad avsagt sig sitt uppdrag åt oss. Stämman besöktes av 14 st röstberättigande 
medlemmar och styrelsens förslag var att välja Firma Granth Thornton. Stämman röstade 
enhälligt enligt styrelsens förslag.

Ordinarie Föreningsstämma 2016-06-02
Datum är bokat för föreningens ordinarie föreningsstämma, 2016-06-02. Motioner 
välkomnas och ska, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari eller inom 
den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma. Styrelsen har beslutat att förlänga 
motionstiden till den 30 mars 2016.

Ansökan om förändring av borätt
För att föreningen och borättsägare ska slippa tråkiga försäkringsärenden så är det viktigt att 
ni gör en ansökan och får den godkänd av föreningen innan ombyggnad och renovering av er 
borätt. Blankett och regler finns på föreningens hemsida.

Hissarna
Styrelsen har tagit beslut på att samtliga hissar kommer att bytas under en 3-årsperiod. Det 
blir en modell med självstängande dörrar. 

P-automaten vid gästparkeringen
Q-park har meddelat oss att dom under året kommer att upphöra med myntbetalning, endast 
kort- och sms-betalning kommer att finnas i automaten. 

Andrahandsuthyrning
Blankett för att ansöka om andrahandsuthyrning finns på föreningens hemsida, se även 
stadgarna §4.
Att inte ansöka om andrahandsuthyrning kan resultera i att lägenheten förverkas. 

Portdisplayer
Arbete med att byta ut alla trasiga portdisplayer ska nu vara klart.

Grovsoprum
Grovsoprummen är numera öppna även på dagtid i mån av att det finns plats i containrarna.
Onsdagar 7.00-11.00 och fredagar 11.00-13.00. 

Mäklarinformation
Styrelsen har tagit fram aktuell information om föreningen som alla mäklare inom kort kan ta 
del av på föreningens hemsida. Informera gärna den mäklare ni anlitar vid försäljning av er 
borätt.
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Viktigt att veta: TV-boxen samt fjärrkontrollen tillhör 
lägenheten och borättsägare är skyldiga att se till att det finns vid försäljning. Föreningen står 
ej för den kostnaden. 

Barnvagnar mm i trapphusen
I samband med styrelsens arbete med brandskydd så kommer allt som står i våra trapphus 
att lappas med uppmaningen att man själv tar bort inom en viss tid. Om detta inte görs tas 
sakerna bort och återfås mot avgift inom en begränsad tid. Arbetet kommer att utföras dagtid 
av vår förvaltare FSS. Kontakta dem på 08-657 90 90 om ni fått något borttaget.

Parkeringsplats
Tills styrelsen har arbetat klart med förslaget att utöka antalet p-platser så önskar vi att om 
du har en parkeringsplats att hyra ut, kort eller lång tid, så hjälper styrelsen dig gärna att 
förmedla dessa till boende i föreningen då kön för en andraparkering är lång.

Trädgårdsdag och Terrasbyggardag.
Datum för vårens TRÄDGÅRDSDAG är den 24 april kl 10.00. Den 16-17 april är alla som vill 
vara med och bygga terrassen vid föreningslokalen välkomna att hjälpa till. Vi bjuder på kaffe 
och lättare förtäring. Välkomna.

Översättare
Föreningen efterlyser dig som är språkkunnig och vill hjälpa oss att översätta t ex detta 
infoblad eller annan information till boende på Flygkårsvägen. Kontakta styrelsen på 
styrelsen@flygaren1.se. 

Föreningslokalen
Önskvärt till vår föreningslokal; Ett kylskåp, en lådhurts av typen kökslådor, stapelbara 
lämpliga stolar. Helt och rent. Kontakta moniqua@flygaren1.se, 070-540 93 00 om du har 
något av detta att skänka.

VÄRT ATT REPETERA...
Föreningens fastighetsförsäkring
Bostadsrättstilläggsförsäkringen ingår för alla borättsägare.
Telefonnr: Vår kontaktperson heter Victor Lundmark och nås på telefon 0910-160 60
Försäkringsnummer: 25-1151909-03

Matavfallssortering
Det GRÖNA inkasten är avsedda för våra matavfall. För att detta ska fungera optimalt är det 
viktigt att man kastar rätt avfall i rätt lucka.
Bruna påsar finns att hämta i områdets grovsoprum på ordinarie öppettider samt i 
föreningslokalen på Öppethusdagen. Föreningen fyller på när det tar slut.

Hälsa nya medlemmar välkomna
Vi önskar alla nya medlemmar välkomna till oss här på Flygkårsvägen. Föreningen håller 
”Öppet Hus” den första helgfria måndagen i varje månad mellan kl 18.30-20.00. Kom och 
träffa styrelsen och grannar. 
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Den första helgfria fredagen i varje månad (ej juli, augusti & 
Januari) har vi ”Öppet Bus”, då är föreningslokalen öppen för alla boende som vill träffas 
och umgås och lära känna sina grannar, barn som vuxna, alla är välkomna. Kvällen blir vad vi 
gör den till och vill man äta och dricka så tar man själv med det man vill ha. Vi brukar träffas 
runt 19.00. Det är oftast här som bra idéer föds för att göra området trevligt. Välkomna!

Styrelsen
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