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INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Bolagsverket har godkänt föreningens nya stadgar.
Äntligen har Bolagsverket godkänt föreningens nya stadgar som antogs på
föreningsstämman i februari.
Stadgarna finns på föreningens hemsida (www.brfkadetten.se)samt på ”Mitt Riksbyggen”
(www.riksbyggen.se).

Föreningens budget 2020/2021
Vid budgetsammanträdet den 15 april beslutade styrelsen att höja månadsavgiften för
samtliga lägenheter med 1% fr.o.m. den 1 september 2020 med anledning av ökade driftsoch underhållskostnader.

Årets grillfest ställs in
Med anledning av Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om att undvika fester,
folksamlingar o dyl. har styrelsen beslutat att ställa in årets grillfest. Styrelsen hoppas att den
trevliga traditionen kan återupptas nästa sommar.
Även Boulespelet ställs in tills vidare.

Oordning i soprummen
På förekommen anledning vill styrelsen be dig vara uppmärksam på att sortera dina sopor i
rätt kärl, samt att trycka ihop förpackningar innan du slänger dem i kärlen i soprummen. NSR
kommer framöver att ta ut en extra avgift på 150 kr per kärl och tömningstillfälle om det
finns plast i kärlet för organiskt avfall.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är på gång
Den obligatoriska ventilationskontrollen i lägenheterna är på gång, och detta är en kontroll
som myndigheterna kräver att föreningen ska genomföra varje 6:e år är med till att säkerställa rätt luftflöde i lägenheterna. OVK-service, som ska genomföra kontrollen, har fått
besked på att vara extra försiktiga i dessa tider och mer information kommer inom kort.
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Arbetet med balkongerna kommer snart att påbörjas.
I slutet av april kommer arbetet med balkongerna att påbörjas. Arbetet
påverkar endast balkonger på bottenplan och kommer endast att utföras utifrån.
– läs mer på det anslag i trapphuset som snart kommer på anslagstavlan.

Nytt datum för ComHem:s byte av TV-signal.
ComHem har meddelat att byte från analog till digital TV-signal kommer att flyttas till den 8:e
september.

Rastning av hundar
Rasta gärna din hund men inte inne på våra gårdar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

