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Vilken fest det blev i år igen, den traditionella
sommarfesten. I år på gård 4 i strålande väder.
Vi räknade till ca 110 personer som bänkat sig
och inmundigade hamburgare med tilltugg.
3-mannaorkestern som Bengt anlitat bidrog
med sin blandade musik till en trivsam samvaro,
men det är Ni medlemmar som med Er medverkan
bidrar till att festen blir toppen.
Välkomna tillbaks nästa år, då på gård 5.
Styrelsen har dragit igång sin höstverksamhet, och bland det första som beslutades var att

årets ordinarie stämma skall hållas den 23 oktober kl. 18.00 i kyrkans lokaler.
Sedvanlig kallelse kommer att skickas ut i god tid.
Inga motioner har kommit styrelsen tillhanda.
Vi har haft en genomgång med vår förvaltare när det gäller
underhållsplanen fram till år 2023, vilket är det år då papptaken
måste renoveras. Detta är ett underhållsprojekt som styrelsen
beslutar om. Kopplingen till ett solenergiprojekt kommer
emellertid att diskuteras i nära framtid.
Vi väntar på en ekonomisk kalkyl för renovering alternativt ombyggnad av balkongerna, men
en ombyggnad kommer att kräva ett stämmobeslut eftersom det berör samtliga medlemmar.
Kolla gärna hur man byggt hos Brf. Palmen 1 och 2 på andra sidan Eskilstunavägen.
Vi har tecknat ett nytt avtal med Riksbyggen för snöröjning och halkbekämpning under den
kommande vintern, och har lovats en bättre service än sistlidna säsong.
RB har bytt underleverantör.
På förekomna anledningar vill vi påpeka att det är viktigt när Du som eventuellt flyttar
eller säger upp hyresavtalet för garage, carport eller parkeringsplats lämnar tillbaka
nycklar och kort.
Vi har mottagit information från
kommunen om de nybyggnationer
som skall utföras på Kungshems
ägor, och som kommer att omfatta
ca 165 nya lägenheter. Läget är
mellan motorvägen och Kungshems
existerande fatigheter och berör
inte vårt område. Kolla på
www.nykoping.se/hasten_stoet
eller ring 0155-248000 om du vill ha ytterligare upplysning.
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