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Plötsligt blev det vår och barmark. Gruset
ligger kvar ett tag till om det blir vinterbakslag men kommer att sopas bort i början av april, innan städdagen så att den
kan ägnas åt annat.
Fönsterrenoveringen
Några sista korrigeringar har gjorts på provmontaget efter visningen och styrelsen håller nu på att slutförhandla med Tumba glas innan avtalet skrivs under. Detta gör att vi
inte kan garantera att arbetet påbörjas v 22 men det är viktigare att få alla delar
såsom vi vill ha dem än att skynda på. Vad gäller avgiftshöjningar gäller fortfarande
det vi skrev i det tidigare utskicket med svar på frågor kring reboveringen. ” Vi vill se
hur renoveringen påverkar våra energikostnader innan vi gör någon avgiftshöjning p
g a renoveringen. Förhoppningen är att de nya fönstren kommer isolera på ett mer
effektivt sätt än våra befintliga fönster, vilket i sin tur sänker våra energikostnader –
som idag är vår absolut största kostnad” Föreningens ekonomi är väldigt god och med
nuvarande ränteläge finns ingen anledning att tro att en framtida höjning kommer bli
särskilt stor.

Årsmöte
Den 4 maj kl 19 är det dags för föreningsstämma i Hässelby Strands kyrka. Kallelse
kommer senare men det kan vara en god idé att börja fila på motioner redan nu. Valberedningen söker tre nya ledamöter, höra av er till Nils Grafö, nr 52,
nils.grafo@gmail.com om ni är intresserade.

Brandskydd
Vi har haft besök av brandmyndigheten som en inledande del till att se över brandskydd och säkerhet i föreningen. Det fortsatta arbetet med det kommer att påbörjas i
höst.

Information och påminnelser
Den 25 april är det gemensam städdag. Bl a kommer vi sätta ut farthinder igen, utöver
de som varit tidigare kommer nya att placeras utanför hus 5.
Kom ihåg att du som Surkullemedlem har tillgång till vissa rabatter. Titta in på hemsidan för att se vilka du har genom Surkullan direkt och genom Bostadsrätterna.
Vi vill också påminna om att det råder koppelkrav för hundar, det finns bra rastningsmöjligheter nere på ängen.

Ha det gott!
Styrelsen

