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Styrelsen har ordet...
Foto
på Niklas.

Niklas Prytz, Sekreterare
Hej där!
Ja, vad ska man skriva om i en
så´n här spalt. Får väl erkänna att
jag inte har så mycket vana av
den här sortens tidningsarbete.
Jo, att skriva om väder och vind
brukar ju alltid fungera.
Konstaterar att ett av dessa alltid
återkommande bakslag i vädret,
just har infunnit sig. Konstigt att
man alltid låter sig luras att tro,
att våren har kommit för att
stanna så fort det har blivit
barmark och termometern råkar
passera femgraders-strecket. De
här bakslagen återkommer ju
varje år, med lite snö och envisa
minusgrader. Hutter, hutter.

Känner
mig i alla fall lite extra
.
förväntansfull inför
Bredbandsbolagets installationer
här i våran förening. Vid min
sista kontakt med
Bredbandsbolaget, 13/3 fick jag
beskedet att man ska kunna
presentera installationsdatum för
oss, före mars månads utgång.
Det är ju faktiskt häftiga grejor
som ska in i vår förening och
bilda fastighetsnätet.
Ser fram emot att få surfa till en
överkomlig penning i 10 Mbit/s
dubbelriktat.
Du är välkommen att kontakta
mig om du har några frågor kring
det som kan tänkas gälla
installationen.
Niklas

….S.O.S….
”Fritidskommittén”
behöver DIG !!!
Fritidskommittén
ordnar med
föreningens Öppna
Hus, fika i samband
med gårdsstädningar
etc. Det finns
naturligtvis
möjligheter för annat
också. Ex kräftskiva,
midsommarfest,
surströmmingsskiva,
ja, vad tycker du ?!
Var med och hjälp
till !
Intresserad ?!
Kontakta Liisa
Casserborg i 44:an på
tel: 08-647 41 51

Men den som väntar på något
gott...

Kalender 2001
Styrelsemöten:

Öppethus:

Gårdsstädningar:

10 april

24 mars, kl. 15:00

22 april, kl. 10:00

8 maj

Fastighetsskötarna på besök

12 juni

22 april, kl. 15:00

Årsstämma: 15 maj 2001. Återkommer med tid i kallelsen

Och fortsätter här…..
Preliminärt
bokslut för 1/5 31/12-00
Utifrån de första
underlagen ser det
ekonomiska läget
väldigt bra ut. Så fort vi
får det slutgiltiga
bokslutet återkommer
vi !!!!

Bredband
Vårt avtal är skrivet och
står fast. HSB
föreningarna är
prioriterade hos
Bredbandsbolaget för
inkoppling mm. Vår
kontaktperson i BRF
Snösätra är Niklas
Prytz. Frågor ? Tala
gärna med honom.

Markarbete
Som tidigare berättats
arbetar gårdsgruppen
och styrelsen med en
övergripande plan för
hur gården med omnejd
ska se ut i framtiden.
Planerna är att du ska få
se positiva förändringar
redan i år.

Ang
informationsbladet
den 3 mars
gällande sotning
och div stölder i
fastigheterna.
Stölderna:
Det har inte skett några
nya stölder eller skador
som kommit till
styrelsens kännedom.
Vi arbetar vidare med
olika säkerhetslösningar
för framtiden och
återkommer med
besked om detta.
Sotarna:
Vi har meddelats att de
är försenade i sin
tidsplanering och de
kommer att snarast
meddela när de kommer
för att sota hos oss.

Lådorna
Du har säkert märkt att
2 lådor är uppsatta vid
bokningstavlan i
tvättstuge korridoren.
Den mörkblåa är
enbart för
nyckelinlämning. (ex
vid sotning, fast.sköt
hjälp mm) Den nya
vita är i fortsättningen
till för meddelande,
förslag mm som du
vill lämna till
styrelsen.
Uppmärkning av
lådorna kommer att
ske snarast.

Extra
föreningsstämma
25/2
Vid kompletterings val
av ledamot till
valberedningen valdes
Greger Pettersson.
Marianne
Karnehammar är
sammankallande.
Kontakta gärna henne
med förslag på
styrelse/ arbetsgrupps
ledamöter inför
årsstämman.

Medlemsnytt
Här i Bävernytt kan vi hälsa nya medlemmar välkomna, gratulera på stora
dagar och på annat sätt uppmärksamma varandra inom vår
bostadsrättsförening. Ex månadens ros mm

Välkomna nya medlemmar
Sedan i maj 2000 har följande
personer flyttat in till vår fina
BRF Snösätra.
Eva Holmström i 78:an
Per Ek i 34:an
Johanna & Evelina Nyyssönen i
46:an
Pär Hultman i 24:an
I nästa nummer återkommer vi
med de som flyttat in efter
010101

Stora dagar
Grattis Anders Anstrell 30år 23/3

Månadens Ros
Lars Nyblom med bror, ni har
gjort ett kanon arbete med
gallringen runt gården. Ni är
värda en vagn med rosor !!!

Hälsningar
Vi önskar Per Rosenvik,
föreningens samfällighetsrep, ett
snabbt och gott tillfrisknande.

I framtiden hoppas vi att kunna få
presentera någon ny medlem i en
liten intervju.

Förslag, synpunkter och bidrag till Bävernytt vill vi gärna ha mycket av !!!
Tillsammans utvecklar vi Bävernytt till något fantastiskt !!!

Nästa Bävernytt kommer i april 2001

