Axplock 2019-04-13
Årsstämma 2019
Styrelsen vill påminna om årsstämman den 14 maj kl. 18.30 i Skönstaholmsskolans matsal.
Kallelse till stämman delas ut till medlemmarna under helgen.
Medlemskväll om underhåll och ekonomi
Styrelsen bjuder in till informationskväll om fastighetsunderhållet. Med utgångspunkt i
underhållsplanen, avslutade och pågående projekt avser vi presentera de projekt som sker nu
och som är planerade. Underhållet påverkar föreningens ekonomi. Vi vill därför ta tillfället i akt
att också informera om de kostnader föreningen har för drift, reparationer och underhåll.
Välkomna till lokalen den 6 maj kl. 18:30!
Pizzerian
Styrelsen har nu tillgång till restauranglokalen och ett arbete har påbörjats med att flytta ut den
förra hyresgästens inventarier. Lokalen är i ett dåligt skick och en besiktning av lokalens
elinstallationer, vatten och avlopp har genomförts och en plan för renovering kommer att tas
fram. När renoveringsarbetet är färdigt kommer lokalen hyras ut till någon av dem som visat
intresse. Styrelsen har mottagit flera intresseanmälningar och några skönstaholmare har också
kommit med förslag på vad lokalen skulle kunna användas till. Målet är att hitta en hyresgäst
som tillför området ett mervärde, t.ex. en restaurang eller ett bageri.
Vårens städdag
Styrelsen vill påminna om vårens städdag den 27 april kl. 10.00-14.00. Har du förslag på
uppgifter att ta tag i på städdagen får du gärna skicka dem till tradgard@skonstaholm.se.
Separat inbjudan till städdagen kommer delas ut senare.
Elarbeten
Den 23–24 april kommer företaget Power Connector AB att utföra elarbeten i några soprum och
på baksidor av några lägenheter. Berörda boende har informerats.
Lokalen är ommålad
Sista helgen i mars slöt många frivilliga upp och bidrog till att ge lokalen ett välbehövligt lyft.
Lite återstår och lokalen kommer bli helt färdig den 27 april. Brf-styrelsen och
Grannskapsklubben vill tacka alla som bidrar och rikta ett särskilt tack till My Lundblad Wistedt
och Tina Helmersson Landgren som tog initiativet och såg till att genomföra projektet.
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