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På bilden syns medlemmarna i trädgårdsgruppen, Ulf Hörnfeldt, Anita Johansson och Berit Sandh.
På bilden saknas Elisabeth Wollmer.

Trädgårdsgruppen
Medlemmarna i gruppen sköter främst bevattningen under varma sommardagar, planterar blommor på våren i
rabatter och i krukor utanför portarna, rensar ogräs i rabatter och buskar. De har också en framträdande roll i
samband med vår- och höststädningsdagarna då de arbetsleder oss andra.
När hösten kommer byts blommorna ut mot ljung.
Styrelsen vill på detta sätt tacka kommitténs medlemmar för ett förtjänstfullt arbete under många år till
fromma för oss medlemmar.
Trädgårdsgruppens traditionella Vårstädning, som förhoppningsvis engagerar många medlemmar även i år, äger
rum söndagen den 16 maj. Boka gärna dagen.

Förändringar i styrelsen
På grund av sjukdom har styrelsen tvingats göra vissa ommöbleringar av dess formella ansvarsområden.
Styrelsen har fattat beslut om att utse Boje Ericson till tillförordnad ordförande.
Styrelsen har även fattat beslut om att utse Sonja Jonasson till tillförordnad vice ordförande.

Årsstämman 20 maj
Stämman genomförs i en ny tappning detta år på grund av rådande smittoläge. Den sker i form av så kallad
poströstning. Någon fysisk stämma kommer alltså ej att ske, detta på inrådan av både HSB och Bredablick. Det
innebär att styrelsen distribuerar handlingarna första veckan i maj innehållande årsberättelsen,
valberedningens förslag på ledamöter och arvoden, en nominering samt styrelsens propositioner.
En poströstningsblankett kommer att biläggas. Denna skall ifylld läggas i styrelsens brevlåda utanför
expeditionen senast 18 maj kl 18.
Vi har konstaterat att inte en enda motion inkommit till årsstämman inom den stipulerade tiden vilket är
mycket ovanligt.

Kommunens lägenhetsförsäljning
Botkyrka kommun äger 40 lägenheter i Akvarellen. Beslut har fattats om att i en första etapp sälja åtta av dessa.
Fyra lägenheter ligger just nu ute för försäljning hos mäklaren
Svensk Fastighetsförmedling, en fyra, en trea, en tvåa och en etta. Alla lägenheterna finns i port 12. Övriga
lägenheter skall på sikt säljas i takt med att de nuvarande hyresgästerna erhåller ett nytt boende.

V.g vänd!
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T f ordförande Boje Ericson överlämnar föreningens tack till Abdolrauf och Sharifa Rahmani

Restaurangen
Som meddelades i förra Akva-Nytt har nuvarande entreprenör beslutat sig för att avsluta sitt engagemang i
Akvarellen och i stället överlåta sitt kontrakt på annan företagare. Av den anledningen hölls en ceremoni på
restaurangen där Boje Ericson höll ett tacktal och överlämnade en blomsterbukett från föreningen. Abdolrauf
och Sharifa har i en svår tid kämpat väl med sin restaurang och alltid visat en mycket hög serviceanda. Vi önskar
dem lycka till i sitt nya värv.

Styrelsen har efter intensiva förhandlingar slutit ett avtal med en ny entreprenör K Khan AB. De personer som
står bakom bolaget har lång erfarenhet av restaurangbranschen. Den nya restaurangen Nam Nam India Bar &
Restaurang kommer att servera svensk husmanskost till lunch och därutöver ha indisk inriktning.
De eftersträvar även att ansöka om alkoholtillstånd.
Restaurangen är nu tillfälligt stängd i avvaktan på att det nya företaget skall etablera sig. Vi räknar med
nyöppning första halvan av maj. Vi återkommer med mer information i ärendet.

Garagerenoveringen i A-huset
Arbetet fortskrider och är nu inne på sin femte vecka. Det har lagts ett 4 cm tjockt skikt av betong på större
delen av pelarna vilket görs etappvis. Betong har även vattenbilats bort och ny har gjutits. Skadad betong på
golvet har också vattenbilats bort och ny gjutits på plats. Under vecka 16 har ytterligare en etapp av pelarna
samt golvet renoverats. Renoveringen följer hittills den uppgjorda tidplanen.

Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till Brf Akvarellen:
Sven Tillman till Etv 20
Annika Lundin och Sammy Sten till Etv 16
Monica Iuliana Palu och Jose Herman Antonio Inzunz Figueroa till tv 19

Med hopp om mångas vaccinering hälsas alla medlemmar en glad vår!
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