:/re

Z-

2014-08-25

a,

Årsäng 1,{, Nummer 3

d,I
alt
air

å-;-.

God inomhusmiliö
Ivlllröörvältnhgens grupp fÖr bostadstlllsyn r
l,lalmö Stad har noteråt att antalet anmälnlngar
om lnomhusmiljön i fastigheter som tillhör
bostadsrättsförenlngar har ökat. Bostadsgruppen
har dårför startat en kampanj som riktar sig tlll
stadens alla bostadsråttsföreningar om vilka
laqär och riktlinjer som qåller för en god
homhusmiljö och vilket ansvar som ligger på
styrelsen gällande miljöbalken. Informationen
komme. äft deläs ut tlll alla medlemmar.

Busshållplatsen
Föreninqen skrev den 2a april till qätukontoret
l4almö och till Skånetrafiken med krav på
åtgärder mot den Iörsämrade miuön på Carl
custafs våg med anledning av den omlagda

i

VI har nu efter lång väntan fått svar från

gatukontor€t men ännu int€ från Skånekåfiken.
Styrelsen kommer att på nytt ta upp frågan vid
nästa styrelse möte.
Läs gatukontorets svar på Lekattens hemslda

Avstängning av vatten
vid installation och reparatlon av vattenledningar
ifastigh€ten b€höver häntverkare i bland stånga
av vattnet för en kortåre stund, Styrelsens krav

är att detta meddelas vår fastighetsskötare
leanette (tel 0752 154326) minst en vecka i
förväg som då sätter upp skyltar ltrappuppgång

Linjär avskrivning
Bokförin9snåmnden förbjuder progresslv
åvskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar en metod föreningen hlttllls tillämpat.
Framöverqåller linjäravskrivnlnq. Riksbyqqen,
som komm€r att skicka ut informåtion till
berörda förenlngai rekommenderar följand€:
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Llnjär avskrivning under en period upp till
Lzg et
Oförändrad årsavgft då den nya
avskrlvningsmetoden lnte påverkar
kassaflödet
Avsåttning till underhåll§fond oförändrad,
d.v.s. i samma nNå som tldlgare

Hundbajs på gården
Skyltar kommer ått såttas upp på dörrarna mot
gården om att plo€ka upp efter hunden. Undvik
att rasta hunden på gård€n, Iä"k på
ft)rskolebarnen som har den som sin lekplats!

Elbilsladdning i garaget
Styrels€n undersöker för nårvarande
kostnaderna för att installerä elbilsläddning i
garaget, Individuella elmätare krävs bl a. Redan
nu flnns intresse för denna tjånst och vi dknar
med ått det kommer att öka.

Alltuellt
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Gårdsfesten den 30 augusti. Glöm inte
anmäla di9!
Datakurs i fritidslokalen som startar 4
septembei Se anslag I hlssarna.

