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Säkert har många hört talas om eller tagit del av dom nya GDPR-bestämmelserna (EU:s nya
dataskyddsregler) som innebär att föreningen måste följa vissa bestämmelser när det gäller
information till eller om våra medlemmar. Utbildning av styrelsen har startats och underlag
har erhållits från Riksbyggen.
Vår "Tag-ansvarige" Nils påminner om att det är viktigt att vid ägarbyte av
bostadsrätten eventuellt utkvitterad Tag för ytterdörren till föreningslokalen
återlämnas och ej överlåtas till ny medlem. Den erlagda dispositionsavgiften
återbetalas då.
Samtliga garagehyresgäster på det nedre planet nr. 701-784 sägs
upp till den 31 mars, då Etapp 2 i garageprojektet beräknas igångsättas om inte vädret försenar starten. Förhoppningsvis har snön
då försvunnit så diverse gräsytor kan nyttjas som p-områden
under byggtiden. Vi uppmanar också alla husbils-/husvagnsägare att i god tid boka plats hos
annan uthyrare från ovanstående datum.
De synpunkter som framkommit beträffande garagens konstruktion har framförts i skrivelse
till Riksbyggens projektledare. Det RB-avtal som tecknats med Riksbyggen styr helt såväl
konstruktion som uppförande och reklamationer. Föreningens uppgifter begränsas till information till medlemmarna samt fördelning av garage, carportar och p-platser.
Instruktioner om användande har satts upp i samtliga färdiga garage.
Vi upprepar att intresse för fjärrstyrning av portarna anmäls till Rolf (ordf.)
De lås som installerades på sophusdörrarna blev en "flopp"
eftersom entreprenören inte lämnat nycklar till kommunens
renhållningspersonal. Senare framkom också att all hemtjänstpersonal måste ha tillgång till soprummen, varför låsen tillfälligt
togs bort i avvaktan på bättre lösning. Låsen behövs eftersom vi
har flera "besökande" från Kungshem som använder våra soprum.
Vår ordf. Rolf har på förekommen anledning inte aktiverat sej på Facebook, varför synpunkter
som berör styrelsens arbete och kan vara medlemmarna till gagn, lämpligen meddelas till
honom via mail rolf.s.thorsell@gmail.com eller på telefon 0704 44 75 54.
VARNING! Q-park har nu börjat köra på våra områden och ingårdar, och ett antal
böteslappar har delats ut.
Respektera max-tiden för i- och urlastning = 10 minuter.
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