
    

Nyhetsblad juni 2019                                         Bostadsrättsföreningen Kurortsparken  

Ekonomi  Bostadsrättsföreningens ekonomi är fortsatt stabil. Ingen höjning av månadsavgiften är 

planerad. I samfällighetsföreningen, där Brf ingår med ca 25 %, har ekonomin stabiliserats i år. 

Hissrenovering  Hissen i KNv 19 renoverades i maj av firman Greve Jakob med gott resultat. Styrelsen 

kommer att begära offert på renovering av hissarna i KNv 21 och 23 under senhösten. Styrelsen kommer 

att informera de boende i god tid. Övriga två hissar renoveras successivt under de kommande åren.  

Tak  Låghustaken har under våren blästrats och målats om av Sandå. Höghustaken kommer att besiktigas 

med avseende på behov av bättringsmålning. 

Laddstolpar   Om/när regeringen avsätter medel för etablering av laddstolpar, kommer Brf att lämna in en 

förnyad ansökan. 

Belysning   Belysningen i Kurortens utemiljö är långt ifrån tillfredsställande. Samfälligheten kommer att 

beställa en utredning med sikte på att skapa en enhetlig platsanpassad helhetslösning för belysningen.  

Garagekö   Endast bostadsrättshavare folkbokförda i föreningens bostäder får inneha garage och stå i 

garagekön. I kön står för närvarande 4 personer. 

Sortera!   Alltför ofta hamnar saker fortfarande i fel återvinningskärl. Felsorterade sopor orsakar problem 

i återvinningsprocessen. Vi kan bli bättre på att sortera rätt och effektivisera kretsloppet! 

Föredrag   Peter Börjessons föredrag om Kurortens historia blev mycket uppskattat av de ca 35 åhörarna. 

Hur många visste var Karl Nordströms tavla Granngårdarna hänger? Eller var Carl Larsson bodde? 

Nya i styrelsen   Föreningsstämman valde två nya styrelseledamöter: Cecilia Borglund och Joakim 

Andersson. Kvar i styrelsen sitter Lars Eriksson, Lennart Folkeson, Bengt Ifvarson och Maria Metsola. 

Stadgar   Föreningsstämman antog uppdaterade stadgar, som nu blivit gällande. De ligger på hemsidan. 

Träd   I april togs 16 träd ner i enlighet med den trädplan Brf styrelse upprättat. Under sensommaren 

kommer några grenar på ca 5 träd att tas bort. Sex ”insektshotell” har placerats i skogskanten. 

Häckar och blommor  Häckarna vid sidan om höghusen har kompletterats. Kreativ Trädgård sköter dem 

liksom häckarna bakom låghusen. Skänk gärna de nysatta häckplantorna en skvätt vatten i sommar! 

(Kanna finns i tvättstugan.)                                                                                                                                       

Tack till er frivilliga som vattnar blommorna i de nya fina krukorna framför entréerna! 

Skyddsrummet  En arbetsgrupp håller på med komplettering av utrustning till skyddsrummet. Gruppen 

tar också fram ett förslag till en organisation och instruktion för hur skyddsrummet ska kunna utrymmas 

och ställas i ordning inom 48 timmar efter larm. 

Skorstenen   Samfällighetsföreningen har begärt rivningslov för skorstenen på Kurortens panncentral. 

Flaggning   Kan du tänka dig att då och då ha hand om flaggning? Välkommen att höra av dig till styrelsen! 

Välkomstskriften/trivselreglerna   uppdateras då och då. Ta gärna en titt på den ibland!  

Hemsida  Trivselregler, stadgar, årsredovisning, verksamhetsplan, flytt-komihåg mm: se Kurortsparken.se    

Nästa nummer planeras komma ut i november 2019.    Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar! 


