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FÖRENINGSSTÄMMAN ÄGER RUM DEN 17 SEPTEMBER 
Föreningens årsstämma har, som tidigare meddelats, flyttats till hösten på grund av den 
pågående covid 19-pandemin. Det är nu klart att stämman kommer att hållas torsdag den 
17 september. Kallelse och handlingar utsändes i augusti. 
 
NY FASTIGHETSFÖRSÄKRING FÖR BRF VÄNDKRETSEN 
Styrelsen har beslutat att upphandla ny fastighetsförsäkring för föreningen. Från och med 
den 1 juli 2020 är det If som står för denna, och avtalet med Nordeuropa är avslutat. Det 
nya avtalet innebär sammantaget lägre kostnader för föreningen och därmed för alla 
enskilda medlemmar. 
 
OBS! Det sk bostadsrättstillägget ingår inte i den nya försäkringslösningen. Det innebär att 
alla medlemmar själva måste teckna en sådan försäkring. Vänd dig till det bolag där du har 
din hemförsäkring, så hjälper de dig med detta. If kommer att tillhandahålla bostadsrätts-
tillägget under en övergångsperiod, till och med den 31 december 2020. Det innebär att det 
från och med den 1 januari 2021 är den enskilde medlemmens ansvar att teckna en sådan 
försäkring. Styrelsen vill understryka vikten av att samtliga medlemmar gör detta. Om det 
uppstår en skada på lägenheten kan konsekvenserna bli förödande för den som står utan 
sådan försäkring. 
 
FORTSATT MANUELL TVÄTTSTUGEBOKNING YTTERLIGARE EN TID 
Styrelsen har påbörjat en upphandling av ett låssystem för hela föreningen, vilket inkluderar 
även digital tvättstugebokning. Beslut om leverantör kommer att fattas under hösten och 
därefter kommer det nya systemet att installeras. 
 
Detta innebär att den manuella tvättstugebokningen kommer att kvarstå ytterligare en tid. 
Bokning görs via bokningsscheman som finns anslagna i de båda tvättstugorna. 
 
VISA HÄNSYN VID RÖKNING OCH GRILLNING 
Styrelsen får en hel del synpunkter och klagomål gällande rökning och grillning. Det är 
många boende som besväras av rök, inte bara astmatiker. Tänk därför på att inte röka 
utanför entréerna i området, och rök helst inte heller på balkonger och uteplatser. Gör du 
ändå det, tänk då på att visa hänsyn till dina grannar. 
 
Grillning med elgrill är tillåten på balkonger och uteplatser, men även i detta fall är det 
viktigt att visa hänsyn till grannar och närboende. För dem som vill nyttja kolgrill finns tre 
grillplatser inom föreningen; på ”grillberget” vid KR 83 och på uteplatserna vid KR 43 och  
KR 79 (”solberget” vid stora tvättstugan). 
 
 
Styrelsen och Fastum önskar alla medlemmar en trevlig sommar! 
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