Informationsblad nr 1 2005
Extra föreningsstämma
Den 14 mars kl 19 i Sfärens kyrka är alla medlemmar välkomna till en extra föreningsstämma.
Styrelsen kommer då att föreslå att föreningen antar nya stadgar samt att vi lämnar Riksbyggen. Efter
stämman informerar styrelsen om föreningens olika arbetsgrupper, speciellt gruppen ”Brunnsviken
Future” som har börjat skissa på ett nytt föreningshus. Efter stämman och informationen bjuds på
traditionell kvällsmacka. En nyhet för i år är av vi även innan stämman bjuder på lite dryck med
tillbehör – inspirerade av det goda som bjöds på under öppet hus i januari.
Vår ordinarie stämma kommer sedan att genomföras den 9 maj.

Engagemang i arbetsgrupper
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att engagera sig i någon eller några av föreningens alla
arbetsgrupper. Vi har för närvarande följande grupper: Ekonomi, Teknik och bygg, Trädgård och
miljö, IT, Säkerhet samt Brunnsviken Future. Kontakta någon ur styrelsen för mer information
alternativ besök föreningens hemsida där de olika gruppernas sammansättning och aktuella arbeten
framgår.

Bostadsrättshandboken 2005
Även i år har föreningen att delat ut Bostadsrättshandboken till alla boende. Alla som flyttar in under
året kommer också att få ett ex. Årets handbok innehåller allt från grundläggande artiklar om en
bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter till försäkringar, juridiska frågor & svar, ekonomi,
inredning & design, litteraturtips med mera.

Önskan att förnya badrummet?
Vår förening är nu 14 år och vissa har kanske funderat på en renovering av sina badrum. För tillfället
finns det också möjlighet till att få ROT-avdrag vid renovering i hemmet. ROT-avdraget ger en
skattereduktion på 30 procent av arbetskostnaden.
Maxbeloppet är 5 000 kronor för bostadsrättslägenhet och skattereduktionen gäller reparation
perioden fram till 30 juni 2005.
Några i föreningen har ställt en fråga om det finns intresse från flera i föreningen att göra renovering
av sitt/sina badrum så skulle man kunna göra detta gemensamt, då flera kan få ett bättre pris.
Om någon är intresserad av denna ide kan han/hon höra av sig till mig. Detta arbete bör komma igång
å det snaraste.
Intresserad kan ringa Thomas Fehrm 85 53 11.

Ändring av kanalutbud

Den 1 april kommer Canal Digital att ändra kanalutbudet något och samtidigt sänka priset en aning.
CNN och de etniska kanalerna försvinner. TV 4 Film tillkommer.

Autogiro
Styrelsen påminner om möjligheten att betala månadsavgiften med autogiro. Kontakta SBC eller se
föreningens hemsida för blankett.
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