Bästa medlemmar i Omtanken!
Strax bara en vecka kvar till julafton och hög tid för årets sista information.


Vi har fått information om att alla inte kommer åt sina huvudsäkringar som sitter i skåp i
trapphusen. Vi har bett FF att åtgärda detta genom att stifta om låsen där det behövs så att ni
kommer in med er lägenhetsnyckel. Kan vara på sin plats att påpeka att det kan vara bra att
ha en ask 25 A säkringar hemma då det är huvudsäkringarnas storlek.



Vi kommer under vintern att renovera vår samlingslokal så om några av er har planerat att
hyra den under januari-mars vore det bra om ni meddelade detta redan nu så ska vi se om vi
kan passa in de olika momenten i renoveringen så att lokalen är tillgänglig.



Vi har tidigare nämnt att vi jobbat med våra nya stadgar och de börjar nu bli klara och vi
kommer att kalla till en extra stämma ngn gång i februari/mars för ett första godkännande från
er sida. Som ni säkert vet så erfordras det två konsekutiva stämmor för godkännande.
Tanken är då att vi vid vår ordinarie stämma äntligen ska vara klara med det. Vi återkommer i
samband med kallelsen med detaljer vad det är för ändringar etc.



En oomkullrunkelig sanning lika säker som amen i kyrkan har tydligen varit att vi har ett
generellt bygglov för inglasning av våra balkonger. Vi kan nu en gång för alla ta död på denna
”sanning”. Det fanns ett bygglov 1989 som gällde i 2 år men efter det krävs nytt bygglov. Vi
har ritningar som ni kan använda vid ansökan så förfarandet är inte så besvärligt. Under
medlemmar på hemsidan har vi lagt upp en beskrivning hur ni går tillväga för att ordna ett
bygglov.



Om någon reagerade på att det plogades väldigt sent vid senaste snöfallet så var förklaringen
att det var en ny chaufför som inte följde den uppsatta turordningen som gäller för FFs
fastigheter. FF beklagar och lovar att det inte ska hända igen.



Till sist vill vi från styrelsens sida framföra vårt varma tack för alla värmande glada tillrop vi
fått under året och hoppas ni uppskattat de små träffar vi anordnar en gång i månaden samt
de fester vi ordnat för er alla. Tomten som kom med presenten och vi i styrelsen vill tillönska
er en riktigt god jul och ett gott nytt år!!
Med vänlig hälsning styrelsen
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