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Torsdag 25 Februari 2021

BROTTARNYTT
Årsmötesprotokoll i Pappersform
De som vill ha årsmötesprotokollet i pappersform ombedes att maila till info@brottaren.se
alternativt lämna en lapp med namn och adress i Kai Atterfors brevlåda på Faktorigatan 18 C.
Årsmötesprotokollet finns att läsa i digital form på www.brottaren.se.

Arvode för Arbete
I ett försök att få fler att hjälpa till med de sysslor som behöver utföras har styrelsen valt att höja
ersättningen enligt följande. 300 kr/ tim för snöskottning. 200 kr/ tim för övrigt arbete.
Alternativet är att lägga ut visst arbete på entreprenad. T ex snöskottning. För att detta skall
fungera krävs att man tecknar avtal och det skulle bli väldigt dyrt.

Problem med Garageportarna
Det har varit problem att öppna vissa garageportar när det har varit kallt, listen i nederkant på
porten har stelnat i kylan och förhindrat porten från att öppnas. Nu när det blivit varmare har
problemet löst sig, men styrelsen kommer att kontakta leverantören för att få till en långsiktig
lösning.

Årsmöte Planeras till Maj
Styrelsen planerar att hålla årsmöte utomhus någon gång i maj.

Tvättmaskin Krånglar
Den vänstra tvättmaskinen stannar ibland mitt under pågående tvätt. Det verkar gå bra att få igång
maskinen igen genom att trycka på start-knappen, men styrelsen kontaktar Elmontage för att få
hjälp med att hitta en lösning.

Problem med Stopp i Avlopp
Det har varit stopp i avloppsrören utanför 22-längan och det har orsakat visst obehag för de som
bor där. Problemet berodde på att annat än urin, avföring och toalettpapper har spolats ner i
toaletten. Tänk på att annat än urin, avföring och toalettpapper, så som hushållspapper,
våtservetter, bomullspinnar och bindor INTE ska spolas ned.

Hjälpas åt
Styrelsen vill testa att sätta upp förutsättningar för en ”fixargrupp”. Tanken är att alla som vill ska
kunna vara med och tillsammans hjälpa till med diverse arbete som behöver göras i
samfälligheten. Det kan vara lampor som behöver bytas, träd som ska planteras, trappor som
behöver lagas o s v.
Förslaget är att gruppen träffas regelbundet, exempelvis en lördagsförmiddag i månaden, för att
hjälpas åt att fixa sådant som behöver åtgärdas. En lista med uppgifter som behöver göras kommer
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att tillhandahållas av styrelsen, men styrelsen uppskattar om medlemmarna också kommer med
förslag på vad som behöver göras. Mer information kommer.

Nästa Styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är planerat till torsdagen den 25:e mars. Ni är varmt välkomna att komma med
förslag och synpunkter till oss i styrelsen. Skriv till info@brottaren.se.
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