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Hej alla medlemmar!

Sommaren han knappt börja innan plötsligt september kom som en blixt och här var åter igen
hösten med besked, men även en mysig årstid där solen fortfarande värmer gott och luften blir
en aning syrerikare, löven vackert gula.

För någon vecka sedan var Stockholm Pool och Värme runt till er boende och genomförde en
tillsyn och service på era pannor, det hela flöt på bra och vi fick de flesta pannor servade
dessa dagar. Ni som inte kunde hade bokat om tiden vilket vi och leverantören uppskattar.
Pannorna verkar överlag fortfarande vara fräscha men leverantören påpekade även detta år att
filtren är generellt smutsiga och ej rengörs. Tänk på att ett smutsigt filter inte bara sliter hårt
på pannan utan också avsevärt påverkar ert inomhus klimat och elförbrukning.

Städdag och extra föreningsstämma Lördag 15oktober 10.00
Då var det åter igen dags för höststädning av området i år kommer vi börja städdagen med en
extrainsatt stämma där vi skall genomföra en i 2:a ordningen följande omröstning (se separat
kallelse), vi kommer sedan i vanlig ordning ha ett gediget arbetsschema med olika grupper där
vi kommer rensa, kratta och fixa inför den kommande vintersäsongen. Vi kommer som
vanligt att grilla korv som en trevlig punkt under dagen. Vet ni något som bör åtgärdas under
städdagen så kontakta gärna styrelsen via mail så ser vi till att det kommer med på listan.

Anslagstavlan
Till den ordinarie årsstämman inkom en motion om att föreningen skulle införskaffa en
anslagstavla där information kunde sättas upp av både föreningen och de boende. Nu har vi
införskaffat en anslagstavla som sitter på Kinahuset vid brevlådorna. Vill du ex annonsera
eller liknande så tar du kontakt med någon ur styrelsen som har nyckel och kan sätta upp din
lapp, styrelsen kommer även använda tavlan för div info så titta till den emellanåt.

Enkäten
Det har varit bra respons på den enkät som ni fick utdelad till er under augusti, styrelsen
kommer att sammanställa resultatet för att sedan med stöd av detta utarbeta ett förslag till hur
vi kan få en bättre ordning och attraktivitet av vår närmiljö i vårt område. Mer info kommer!

Ekonomisk förvaltning
Brf Norra Kyrkviken använder sig av UBC, som förvaltar och sköter hyror och betalningar åt
föreningen. Nu efter sommaren kommer de byta affärssystem vilket kan påverka dig som
borättsinnehavare. UBC byter Bankgiro och Plusgironummer vilket kan vara bra att känna till
om du ex använder Autogiro, E-faktura eller liknande. Mer information finns på www.ubc.se
eller via kundsupport 018-563240 kundsupport@ubc.se

En trevlig höst önskar Styrelsen!
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