Kvarnholmen 2020-05-12
Hej kära Silo-bo!
Här kommer en uppdatering från styrelsen om vad som händer i vårt hus.
Underhåll av vår fastighet
Även den mest tankspridde av oss har förhoppningsvis noterat våra nybonade golv på entréplan och plan
8. Vi är nöjda med resultatet och hoppas att även ni tycker detsamma! Våra entrédörrar får sig en
välbehövlig ommålning under maj och styrelsen upphandlar i skrivande stund även nya avtal för teknisk
och ekonomisk förvaltning, lokalvård och markskötsel för vår förening.
Nya medlemmar till styrelsen sökes!
Som ni vet är det snart dags för föreningens årsstämma och val till nya styrelsen. Vi söker en till ledamot
och en suppleant till vår internrevisor. Arbetet i styrelsen är verkligen inte betungande och till och med
riktigt trevligt så om tidigare mindre roliga erfarenheter hindrar er, låt er inte avskräckas av dem. Vi som
fortsätter i styrelsen från föregående år lovar att ta väl hand om alla nykomlingar.
Årets årsstämma – använd helst poströstning
Samtliga bör ha fått denna information i brevlådan redan, men om barnen slängde posten eller hunden åt
upp kuvertet, vill vi påminna om att vi på grund av rådande Covid-19, önskar att så många som möjligt
deltar på årsstämman genom poströstning och alltså inte närvarar fysiskt. Meddela styrelsen omgående
ifall du inte fått informationen så uppdaterar vi dig direkt om hur poströstningen går till. Vi kan inte hindra
någon från att komma till det fysiska mötet, men vill verkligen uppmana till poströstning för att undvika
onödig social kontakt och ökad risk för smittspridning.
Information om garaget
Nästan alla platser för laddning av el-bilar/laddhybrider är i dagsläget uthyrda. Garagestyrelsen har låtit
göra en energimätning som visar att det är möjligt att utöka antalet laddplatser och nu inväntas offerter
för olika utbyggnadsalternativ. Brandskyddet i garaget ska förbättras ytterligare med ett antal
handbrandsläckare (finns redan sprinklers och larm direkt till räddningstjänst), samt kompletterande
skyltning.
Fortsätt använd uppställningsnycklarna vid visning
Om du mot förmodan funderar på att flytta ifrån vårt fantastiska hus, vill vi bara vänligast påminna om att
samtliga mäklare numera måste använda en uppställningsnyckel för entrédörren. Detta för att undvika att
vår port ställs upp under flera timmar genom olika kreativa tilltag av mäklare, såsom tejp på låset, rep
kring handtag mm. Meddela er mäklare detta och be dem kontakta styrelsen för att kvittera ut en
uppställningsnyckel inför er visning.

Ny dörr in till UC-rummet är installerad…
…och du öppnar den med din aptusbricka. För nya medlemmar, eller hittills ovetande, är det därinne som
stegarna står och finns tillgängliga att låna vid behov.
Vem kan svara på mina frågor om föreningen?
http://www.brfsilo.se/ föreningens hemsida. Är det något som saknas där, eller som inte är korrekt, hör av
er till styrelsens e-postadress: styrelsen@brfsilo.se

Väl mött och med en önskan om att vi alla får hålla oss friska,
Styrelsen.

