
INFORMATION FRÅN STYRELSEN I VINDMÖLLAN APRIL 2018

Första styrelsemötet hölls den 22 april i styrelserummet på Väderkvarnsgatan 6. 
Efter varje styrelsemöte kommer ett infobrev läggas upp på hemsidan för att 
medlemmarna ska få viktig information om vad som händer i föreningen. All 
kommunikation från styrelsen kommer ske via hemsidan, Facebook används inte 
som en kanal från styrelsen.

• Radondosorna som delats ut till vissa lägenheter ska returneras inom kort 
och hanteras av JM, information till berörda lägenheter kommer.

• Filter i elementen ska bytas ut under våren, vi beslutar att byta filter under 
maj, ett företag kommer sköta detta i lägenheterna, mer information kommer.

• Föreningen kommer få platser i parkeringsgaraget den 25:e juni. Styrelsen 
har frågat om vi kan få tillgång till fler platser tillfälligt i garaget, inget svar än.

• Styrelsen planerar att inom kort se över alla föreningens avtal.
• Styrelsen ska ta fram en checklista med information till nya medlemmar och 

styrelsen ansvarar för att hälsa nyinflyttade välkomna och ge bra information 
om lägenheter och föreningen.

• På stämman togs det upp att föreningen vill få bättre kontroll på vilka som bor 
i lägenheterna, styrelsen ska ta fram en plan på hur detta ska göras.

• Styrelsen ska se över tömningsintervaller på sorteringskärlen i miljörummen 
och justera om det behövs. Listor på dagar för tömning ska sättas upp i 
miljörummen.

• Bygglov för inglasning är klart för hela fastigheten. Föreningen tar ut en 
administrativ avgift för bygglovet på 1000 kronor, avgiften är en 
engångsavgift. 4 firmor har sökt bygglov, Sakkes, Nikas och IH fasad och 
Lumon. Information för hur man går till väga för att beställa inglasning in 
läggs ut på hemsidan.

• Brytskydd till alla förrådsdörrar ska beställas.
• Föreningen ska köpa in papperskorgar/askkoppar till entréer/innergården.

Nästa styrelsemöte hålls den 7e maj
Med vänliga hälsningar Styrelsen brf Vindmöllan


