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Akva-Nytt mars 2021

Ovan presenteras Akvarellens fritidskommitté 2020-21.

Kommittén består av Hans Nordström, Bibbi Ericson, Ulla Almgren, Maria Ericson,

Gittan Engström och Leif Johannesson.

Under det senaste året har pandemin tyvärr satt stopp för de flesta aktiviteter kommittén

normalt arrangerar såsom t ex vattengympa, filmkvällar, musik-quiz, kryssningar till Åland,

m m. Leifs trevliga konserter i restaurangen drog dock storpublik och förra veckans

tipspromenad blev ett trevligt avbrott i en monoton vardag.

Fler tipspromenader lär vara på gång. Vi ser fram emot fler trevliga arrangemang från

fritidskommitténs sida när tillvaron återvänt till det mer normala utan farliga virus i luften.

Föreningsstämman

Inför stämman 20 maj påminner vi om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda

senast 31 mars. Maila till styrelsen@brfakvarellen.se eller lägg i brevlådan utanför

expeditionen Etv 15.

Förslag på styrelsemedlemmar och funktionärer i föreningen lämnas till valberedningen

senast 31 mars, se anslag i portarna. När tiden för stämman närmar sig och förutsättningarna

för genomförandet blir tydligare återkommer vi med mer information.

Balkongrenoveringen i A-huset

Försök har gjorts att få den tidigare entreprenören att åtgärda bristerna i sin entreprenad då

det läckt in både i förskolan och i restaurangen. Denne nekar till att han är skyldig till detta

varför vi har anlitat juridisk hjälp. Brev har skickats där vi i enlighet med byggavtalet

uppmanat entreprenören att vidta nödvändiga åtgärder inom stipulerad tid som är två

månader.

V.g. vänd
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Garagerenoveringen i A-huset

Som alla säkert noterat har vi nu efter medlemmarnas behov fördelat platserna på vår egen

mark och märkt ut dessa med inplastade skyltar med registreringsnummer. Övriga som inte

har en egen plats parkerar vid St1-macken. Garaget måste absolut vara tömt senast

fredag 19 mars. Första projektmötet har styrelsen med entreprenören 22 mars. Det är vår

förhoppning att vi då inte skall behöva diskutera vad vi skall göra med kvarglömda bilar i

garaget.😉

Kom ihåg att lägga det tilldelade parkeringstillståndet i framrutan när ni parkerar vid St1 för

att undvika parkeringsbot. Aimo-park kommer att rondera på platsen så att inga obehöriga

parkerar där.

Av särskild vikt är att vi parkerar tätt, ungefär lika tätt som vi gör idag i garaget. Annars

kommer det bli svårt för alla att få plats. Stå inom de sprayade rutorna, så länge dessa nu får

vara kvar på grund av regn och snö.

Det är inte tillåtet att blockera gångvägarna på vår egen mark för i- och urlastning mer än

någon minut. Därför har tre stycken lastplatser inrättats. Där kan vi parkera i 15 minuter

medan vi lämnar upp våra varor, när vi t ex har handlat.

Vi kommer löpande, allteftersom projektet fortskrider, på vår hemsida informera om vad som

händer. Bra att veta är att bilningsarbetet vid borttagandet av befintlig betong lär hålla på i ca

två veckor. Det kommer förmodligen ljudmässigt att vara något störande. Entreprenören har

lovat att inte utföra störande arbeten före kl. 08.00 och inte efter

kl. 17.00.

Som tidigare meddelats kommer dörrarna till garaget av säkerhetsskäl att vara låsta under

arbetets gång. Några medlemmar upplever det som ett problem, vilket är förståeligt om man

har svårigheter att gå. Många är vana att gå genom garaget till soprummet och det kommer

under en period inte att vara möjligt. Kanske kan en granne hjälpa till med att ta med

soppåsen.

Restaurangen

Att vår krögare inte har haft det lätt att i dessa tider driva restaurang torde alla ha förstått.

Det är inte bara vår hyresgäst som haft svårigheter med sin lönsamhet utan hela branschen.

Tyvärr har det resulterat i att Abdolraof, som vår krögare heter, nu tvingats ge upp och önskar

bli befriad från sitt kontrakt. Styrelsen arbetar därför intensivt med att försöka hitta en

ersättare som är villig att överta restaurangen.

Ny medlem

Vi hälsar Sara Alge Etv 25 välkommen till vår förening.

Vi hälsar även våren och alla medlemmar välkomna till ljusare tider och dessutom med

förhoppningen om en snar vaccinering för oss alla.

Styrelsen Brf Akvarellen


