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Takrenovering

Vikens Plå t & Tegel AB har tack vare begrä nsad nederbö rd kunnat arbeta på
som vanligt i december och januari. Projektet kommer att fortsä tta under 2018
och fö rvä ntas vara klart till sensommaren/tidig hö st. En del markskador som
uppstå tt på asfalt- och grä sytor kommer att å tgä rdas av entreprenö ren innan
projektet avslutas.

Lokalprojektet

Totalrenoveringen av medlemslokalen och ö vernattningsrummet på Doktor
Widerströ ms gata 50 D ä r snart klar. Slutbesiktning ä r planerad till mitten av
februari och under mars må nad kommer inredningen på plats. De fyra nya
lä genheterna som upplå tes med bostadsrä tt kommer också att vara klara
under samma period.

Vårstädning

Fö reningens å rliga vå rstä dning anordnas lö rdagen den 21:e april. Som vanligt
kommer det innas en container fö r grovsopor på plats. Deltagandet ä r frivilligt
och vi skulle bli vä ldigt glada om så må nga som mö jligt kan deltaga. Stä ddagen
avslutas med grill och dryck. Separat inbjudan kommer skickas ut under vå ren.

Förslag till nya stadgar

Lagen om ekonomiska fö reningar har genomgå tt en del fö rä ndringar de
senaste å ren och en del på verkar bostadsrä ttsfö reningar. Frä mst gä ller det
uppdaterade kallelsetider till fö reningsstä mmor. BRF Doktorns stadgar
behö ver uppdateras fö r att matcha den nya lagtexten. I samband med detta
kommer styrelsen fö reslå att stadgarna moderniseras till en version som
baseras på Bostadsrä tternas mö nsterstadgar.

brfdoktorn.se

Vi uppdaterar vå r nya webbsida regelbundet med nyheter, dokument och
information. Under vå ren kommer vi testa en chattfunktion dä r det under vissa
tider gå r att chatta direkt med en styrelsemedlem om man inte skulle hitta det
man sö ker efter eller om man har nå gra frå gor.
Med vä nlig hä lsning
Styrelsen
info@brfdoktorn.se
https://brfdoktorn.se

