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Årsstämma
På årsstämman som hölls i HSB
Skånes visningslokal den 15 maj
var endast 25 stycken av våra 321
lägenheter representerade. Vi vill
än en gång påpeka att årsstämman
är årets viktigaste möte. Stämman
beslutade om att ge ledamöterna i
styrelse och valberedning samt
revisor och revisorssuppleant
fortsatt förtroende under 2018.
Stämman beslutade också om att
ett medlemsmöte ska hållas under
hösten angående Kraftringens
värmeinjustering.
Facebook
Föreningens Facebooksida har nu
173 stycken medlemmar. Sök
Brf Runristaren på Facebook och
ansök om medlemskap. Det är en
sluten
grupp
endast
för
medlemmarna i Brf Runristaren.
Facebooksidan är en kanal för
informationsutbyte, för att skapa
evenemang och för att sälja/köpa
saker mellan medlemmarna. Det
finns ett antal moderatorer för
sidan som godkänner inlägg.
Publiceras inte ert inlägg så får ni
veta varför. Detta gör vi för att
inte namn eller personuppgifter
ska komma ut som inte medlem
själv lagt ut, eller för att förhindra
att klagomål mot enskild medlem
läggs ut. Klagomål skall alltid
hanteras via störningslistan. Vid
brådskande
klagomålsärenden
kontaktas vicevärd eller styrelsen.
Om ett inlägg stoppas kontaktar
moderator medlemmen som lagt
ut detsamma och medlemmen får
förklaring till varför inlägget inte
lagts ut.
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Ersättning
Styrelsen har beslutat om en
ersättning till de medlemmar som
bodde
i
föreningen
under
problemhösten 2016 och våren
2017 fram till 8 mars och som
fortfarande bor kvar i föreningen.
Ersättningen på 1 000 kr kommer
att dras av på månadsavgiften för
juli månad. Kostnaden betalas
således ut av föreningen och
kostnaden kommer att debiteras
Kraftringen. Det finns ingen
garanti för att föreningen får
tillbaka summan, men vi gör detta
för att sätta press på Kraftringen.
De har krävt en räkning på våra
kostnader och det får de nu.
Balkonginglasning
Startbeskedet för inglasning av
balkongerna har ännu inte
kommit från kommunen, så det är
i nuläget inte tillåtet att glasa in
balkongerna.
Trapphiss
Trapphissen och nya källardörrar
kommer inom kort att monteras i
hus 12.
Balkonger
Eftersom
balkongrenoveringen
dröjer kan de medlemmar som
redan nu vill måla sin balkong
hämta färg och penslar på
vicevärdskontoret. Observera att
färgen är vattenbaserad och att
både färgburkar och penslar ska
återlämnas i sådant skick att de
kan återanvändas av nästa
medlem.
Endast
den
färg
föreningen tillhandahåller är
tillåten att användas enligt vårt
bygglov.
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Porttelefon
Det nya låssystemet håller i
skrivande stund på att installeras.
Observera att Great Security som
sköter installationen inte behöver
tillgång till lägenheterna. Nya
taggar kommer att kunna kvitteras
ut hos vicevärden på 6C.
Information om extra öppettider
kvällstid för hämtning av taggar
anslås i trapphusen, när det blir
aktuellt. Nyckelsystemet kommer
också att finnas kvar, så att tagg,
porttelefon och nyckel möjliggör
entré i våra hus.
Övernattningslägenheten
Föreningen har en övernattningslägenhet på Runslingan 24D, som
medlemmarna kan låna i max 14
dygn. Föreningen tar endast ut
100kr/dygn i administrativ avgift.
I lägenheten finns fyra sovplatser
som fördelar sig på två platser i
våningssäng och två sovplatser i
bäddsoffa. Dessutom finns spis,
mikro, kyl och frys samt
dusch/toalett. Bokning görs hos
vicevärden.

Med vänliga
hälsningar
Styrelsen
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