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Ny styrelsemedlem
Vi välkomnar Ane-Sofie Jakobsson (suppleant) till Styrelsen.
Laddstationer för elbilar
Efter beslut från årsstämma har Styrelsen sett över möjligheten till att ladda elbilar i garaget, och snart blir det möjligt.
Föreningen har beviljats statligt klimatbidrag och halva investeringen (59.000 kronor). Sex ladduttag ska installeras vid
platserna 5, 6, 7 och 17, 18 och 19. Installationen påbörjas i november och beräknas vara avslutad före årsskiftet. För
att täcka föreningens kostnad får den som vill utnyttja servicen betala 200 kr mer per månad i garagehyra.
Hittills har två medlemmar ställt sig i kö för att ladda sina bilar i garaget - medlemmar som redan har två av de angivna
platserna. Andra intresserade kan anmäla sig till föreningens ordförande Gert Svensson, gert.t.svensson@telia.com. Om
intresset är stort kan det bli fråga om omflyttningar i garaget.
Cykelställ
Vi ber alla hjälpas åt att hålla ordning i cykelställen genom att kassera cyklar ni inte använder, parkera på ett sätt som
underlättar för alla att använda cykelställen. Styrelsen kommer att märka de cyklar som vi är osäkra på om det finns en
ägare till, efter 6 månader transporterar Styrelsen bort cykeln om inget hört av sig. (Styrelsen har nödvändiga tillstånd
från polismyndighet) På prov kommer vi att sätta upp ett cykelställ på garageplats 1 för de som ställer cyklarna i garaget.
Dörrstopp
Dörrstopp har installerats på dörrarna till källarförråden i källaren för att underlätta dörrpassering när man har händerna
fulla.
Kanske en takterrass...
Baserat på ett beslut vid den senaste årsstämman så undersöker Styrelsen vidare kring möjligheten att bygga en
takterrass mellan huskropparna i 8:an och 6:an. Styrelsen kommer att återkomma till medlemmarna med ett förslag till
utformning och kostnadskalkyl att ta ställning till på en kommande föreningsstämma.
Ekonomi
Föreningen har för närvarande en god ekonomi i enlighet med budget, bland annat beroende av låga räntor på befintliga
lån. Vi kommer därmed att amortera 400.000 kr på lånet och ingen avgiftshöjning kommer att ske 2017.
Facebook
Vi bjuder in er att gilla Brf Henriksdalskajen slutna grupp på Facebook för oss som bor på Fendergatan 6-8. Gruppen
ger alla möjlighet att snabbt lyfta frågor och bli informerade eller informera om vad som händer i hus och närområde.
Ljus i vintermörkret
Styrelsen kommer att tillföra lite ljus i mörkret genom att pynta vår blomsterrondell vid husets framsida. Även i år
kommer julgranar att resas på innergården.
Trevlig november!
STYRELSEN

