INFOBLAD -1- 2011-03-01
Varför ett infoblad?
För att förbättra kommunikationen mot er som medlemmar sätter vi upp informationsblad i
trapphusen för att ni ska veta vad som händer i vår förening.
Vi i bostadsrättsföreningen Orkanen vill börja med att hälsa alla nyinflyttade: Välkomna!
VIKTIG INFO:
• Soprummen - Föreningen belastas av onödiga kostnader p g a skräp & skrot som
inte får slängas/ställas i soprummen. Inget får ställas på golven! Detta ska istället
slängas direkt på Bubbetorps-avfallsstation. Vid funderingar på vad som får
slängas/inte slängas så hänvisar vi till sorteringsguiden i varje soprum.

Vad jobbar exempelvis styrelsen på just nu?
•

Fasadrenoveringen – arbetet fortsätter som beräknat. Information kommer så fort
det finns något att delge.

Vad är på gång?
•
•
•
•
•

Vicevärd? – sökandet efter ersättare till Jan Nilsson pågår, om du själv skulle vara
intresserad av detta uppdrag vänligen kontakta styrelsen på:
styrelsen@brf-orkanen.se
Valberedningen – kommer inom innan årsstämman vara ute och tillfråga er
medlemmar om intresse att medverka i styrelsen?
Nya anslagstavlor – trapphusen får nya & fräscha tavlor som kommer ha
möjligheten att rymma mer intressant information till er medlemmar.
Tvättstugan - Lägenhetsregister med lägenhetsnummer & namn ska sättas upp
bredvid tvättstugans bokningstavla för att se vem som har bokat tid.

Om du som boende har förslag eller synpunkter är vi tacksamma för att ni lämnar dessa i
brevlådan till vårt kontor på bv i 7B eller tar kontakt med någon av oss i styrelsen via mail på
styrelsen@brf-orkanen.se
Vi i styrelsen är till för er och vi är:
Ordförande – Per Renud
Sekreterare – David Ivarsson, 3A
Ledamot – Ann Håkansson, 5A
Ledamot – Liselotte Silverbark, 3B

Vice ordförande – Anders Ekberg, 3A
Ledamot – Johannes Jonsson, 5B
Ledamot – Per Rydell, 3A
Vice Värd – Jan Nilsson, 5A

Kontakta styrelsen på: styrelsen@brf-orkanen.se

