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Dags för årsstämma med val av styrelse och behandling av medlemmars motioner

Föreningens årsstämma hålls tisdagen 25 april kl.18:00 i ”lilla salen” på Kvarnkullen.
Separat kallelse med handlingar kommer lämnas i er brevlåda ca 2-4 veckor före stämman.

Alla medlemmar som vill lämna in motioner (egna förslag), behöver lägga dessa i styrelsens brevlåda i
uppgång 5B eller skicka som e-post till styrelsen@brfresa.com senast 29 mars.

Är man intresserad av styrelsearbete och inte tidigare meddelat detta, så kontakta gärna styrelsen omgående.
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Status obligatorisk ventilationskontroll

Vid kontrollmätning där OVK blev underkänd, kan det konstateras att
ventilation fungerar bra och samma mängd luft levereras som när
anläggningen var ny. Använd mätmetod vid OVK har inte tagit hänsyn till
en leverantörsspecifik omständighet vilket medför att något för låga
luftmängder uppmättes. Styrelsen återkommer till berörda lägenheter när
det är dags för ny OVK.

2500 SEK i böter för felsorterade sopor

Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift på 2500kr för felsorterade sopor i
soprummen. Denna kostnad kommer debiteras till lägenhetsinnehavaren
som lagt sopor i fel kärl eller ställt sopor i soprummet som inte får ställas
där. Detta kan bli debiterat per tillfälle och täcker kostnad för filmgenomgång
samt betalning för hämtning/sortering av felsorterade sopor. Instruktioner
om vad som får slängas i respektive kärl finns i soprummet. Övrigt avfall
hänvisas till återvinningscentraler, tex. på Energivägen i Kungälv. Mer
information om ÅVC finns på Kungälvs kommuns hemsida.

Håll utkik i din
e-post efter en
inbjudan till
Boappa!

Stäng din ytterdörr – smäll inte igen den!

När du stänger din ytterdörr, stäng den gärna med nedtryckt handtag och
smäll inte igen den. Grannar störs av smällandet samt finns risk för att
dörren går sönder då de inte är gjorda för att smällas igen.

Boappa – chat, forum & hemsida i din smarttelefon eller surfplatta

Den 20 mars lanserar Brf Resa Boappa. Det innebär att alla medlemmar kan
använda detta som ett lokalt forum (typ liknande Facebook-grupp), kan hitta
information (istället för hemsidan), kan chatta med andra boende och skicka
frågor till styrelsen (istället för e-post. Det ger också möjlighet till snabbare
kommunikation mellan styrelse och medlemmar i vissa ärenden.


