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November 2019
Extra stämma och info-möte genomfört
I förra veckan samlades reprensentanter för ungefär en sjättedel av lägenheterna i
föreningen för extrastämma och genomgång av våra projekt.
De föreslagna stadgeändringarna godkändes och nu kommer det finnas möjlighet
för stämman till våren att välja in styrelsemedlemmar på både 1 och 2 års period.
Vi gick också igenom genomförda projekt främst på området energieffektivisering
och tankarna framåt på fortsatt optimering och skötsel av vår fastighet.
Ta del av presentationen här.
Snabbversionen är följande: vi har gått från att vara en av Sjöstans sämsta till en av
de absolut bästa föreningarna inom området energieffektivisering.

Räcker försäkringarna?
Föreningen har ett kollektivt tecknat bostadsrätsstillägg
via vår försäkringspartner Brandkontoret. Detta ska i
teorin innebära att man som enskild medlem ska slippa
teckna och själv betala för ett bostadsrättstillägg på sin
hemförsäkring.
Dock är skillnaden i villkor mellan olika
försäkringsbolag stor och vi uppmanar därför alla
medlemmar att se över sina hemförsäkringars villkor så
att de är starka nog att ge er ett fullgott skydd om något
skulle hända.
Se villkoren för vårt gemensamma bostadsrättstillägg som ni kan delge ert egna
försäkringsbolag här:

Fortfarande ingen valberedning
I skrivande stund har föreningen inte någon valberedning.
För att säkerställa att en sådan finns i god tid inför vårens stämma frångås tidigare
upplägg där boende i utvalda portar uppmanas att bilda valberedning.
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Nu uppmanas alla boende i föreningen att överväga att vara med i en valberedning.
Denna jobbar helt separat från styrelsen och på uppdrag av medlemmarna för att
säkerställa att föreningen har en fungerande styrelse.
En valberednings uppgift är alltså primärt att lämna förslag till stämman
på kandidater till nästa års styrelse.
Är du intresserad? Anmäl dig till styrelsen@sjostaden1.s

Julstädning i garaget den 16:e december
Det är dags att städa garagen igen, vår
leverantör Städhuset kommer
storstäda båda garagen måndagen
den 16:e december. De drar igång
klockan 8:30 så var vänliga och flytta ut
bilen eller MC'n i god tid innan dess.
Städningen beräknas vara klar ca
klockan 18:00.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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