Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Årsstämman. På grund av den pågående pandemin får vi tänka om här. Stämman
kommer i år att hållas utomhus, utanför fritidslokalen på baksidan av Runvägen 4.
Om vädret inte skulle tillåta det här, går vi in i fritidslokalen.
Vi ändrar klockslag för stämmans öppnade också, ny tid för stämmans start är 18.00.
Solen står lite högre då.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter kommer att följas. Bland annat placeras stolar ut
med avstånd emellan.
Kaffe, som fritidskommittén alltid serverar på stämman, utgår.
Årsstämmans främsta uppgift är att ”stänga böckerna” för det gångna
verksamhetsåret, 2019. Därutöver sker val av förtroendevalda och beslut tas om
inkomna motioner. Valberedningens förslag avseende förtroendevalda, samt
inkomna motioner med styrelsens kommentarer, delas ut i brevlådorna tillsammans
med kallelse och dagordning.
I år finns inga frågor utöver det här som stämman ska behandla.
Ni som brukar närvara parvis vid stämman, överväg det i år.
Ni som är äldre än 70 bör naturligtvis starkt överväga att inte närvara på stämman.
Fullmakt för ersättare kan avhämtas på fastighetskontoret.
På stämman 2019 medverkade 22 medlemmar med rösträtt. För att stämman ska
kunna hållas krävs endast att ett mycket litet antal medlemmar närvarar. Utöver en
stämmoordförande behövs 3 medlemmar.
Kallelse, dagordning och övriga handlingar delas ut i samtliga brevlådor minst
2 veckor före stämman.
Sandsopning av Runvägen ska enligt gatukontoret i Huddinge kommun ske inom
2 veckor.
Ingen städdag våren 2020 på grund av pandemin. Vi kanske kan ha en städdag
i höst.
Ni som har tvättmaskin i lägenheten: påbörja inte en tvätt efter 19.00.
En tvättmaskin avsedd för hemmabruk tar ofta 2 immar eller mer på sej för att bli klar.
Det sista maskinen gör är att centrifugera. Har du då startat tvättmaskinen
klockan 20.00 kommer den att centrifugera cirka klockan 22.00. Vibrationer från
centrifugeringen hörs flera våningar neråt och uppåt. Det här är en ganska allvarlig
störning om det sker efter klockan 21.00.
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