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Informationsbrev – januari 2016 
 
Extrastämman den 21 januari: Valberedningens förslag av nya 
styrelsemedlemmar beviljades. Tre nya ledamöter och fyra nya 
suppleanter valdes in i styrelsen. Se protokollet från extrastämman 
här (webblänk). 
 
De nya parkeringarna: Arbetsgruppen för parkeringar har enats om en 
inriktning som bygger på att sprida de nya  platserna över området. 
Styrelsen har antagit arbetsgruppens förslag såsom en inriktning. Förslaget ska nu 
detaljutredas av arbetsgruppen. 
 
Anmälan till parkeringskön görs från och med nu på föreningens hemsida, där det finns ett 
särskilt formulär för både nyanmälan och byte,  dock går det inte att ändra en befintlig 
anmälan. Det finns flera fördelar med det nya formuläret på hemsidan.  Dels blir 
anmälningarna tydligare för bearbetning, samtidigt som anmälan med säkerhet innehåller all 
erforderlig information för att anses komplett.  Samtidigt förbättras även spårbarheten i och 
med att anmälan numera lagras både hos föreningen och hos föreningens ekonomiska 
förvaltare  (Renew), som sedan tidigare hyr ut parkeringsplatser och garage för föreningens 
räkning. Denna förändring påverkar inte gällande kösystem eller uthyrningsprocess, utan 
denna kvarstår enligt tidigare parkeringspolicy.  Mer information finns på hemsidan under 
Boendeinformation. 
 
Snöröjning och halkbekämpning är av stor vikt för framkomlighet och säkerhet. När snö 
faller på natten är det viktigt att så snabbt som möjligt ploga och sanda. Därför har 
föreningens förvaltare i uppdrag att utföra detta mellan 05.00 och 07.00 alla dagar i vecka 
(om snö fallit på natten). Detta medför tyvärr visst buller, men det ska ställas mot den ökade 
säkerheten. 
 
Medlemsmotioner. Till den ordinarie föreningsstämman som hålls i vår har du som är 
medlem möjlighet att lämna motioner. Motioner kan lämnas på e-post eller i brevlådan på 
Flygarvägen 43. Motion måste vara föreningen tillhanda senaste den 15 mars för att kunna 
tas upp på stämman. 
 
Övrig information 

- Då föreningens leverantör har höjt priset är avgiften för nya nycklar nu  
320 kr  

- Upphandlingen med fönsterprojektet är avslutat. Mer information kommuniceras ut 
inom kort.  

 
 
Väl mött 
Styrelsen 

http://www.brfjaktflyget.se/wp-content/uploads/2016/02/extrastamma-2016-01-20.pdf
http://www.brfjaktflyget.se/boendeinformation/parkering/

