Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls 2010-05-18. Den nya styrelsen består av Paul Cowling, Lisa Ekroth, BeUan
Eriksson Gross, Jonas Hagelqvist och Erik Stenvall med Gustaf Eppens, Louise Sandgren Petersson och Jon
Aström Gröndahl som suppleanter. Paul är ordförande, Jonas sekreterare och Erik tar hand om ekonomin. Styrelsemedlemmarnas namn finns anslagstavlan, Borgargatan.

Städdag
Lördag 22 maj hjälptes vi med god uppslutning åt att städa fastigheten. Ej märkta cyklar finns nu i eU källarutrym-

me. Kontakta föreningen, bulten12tâhotmail.com eller 070-6774431, om du saknar din cykel. De som inte deltog
på städdagen får istället bidra med 300 kronor. Som vanligt planerar vi en städdag även i höst. Då - men inte innan - blir det möjlighet aU lämna enstaka grovsopor. Information om höstens städdag kommer på anslagstavlorna.

Fiberprojektet
i dagarna håller Telia på med sista fasen i fiberinstallationen där man bland annat undersöker signalstyrkan i
slutswitcharna. am alit går som det ska kommer installationen aU vara färdig till månadsskiftet juni/juli. Avgiften för
bredband, TV (kanalpaket "Lagom") och IP-telefoni är 289 kronor per månad och debiteras varje lägenhet från och
med juli månad på samma avi som månadsavgiften. Telia, som är föreningens avtalspart, fakturerar i sin tur Brf

Bulten 12 för alia lägenheter.

Hyreslokalen
Vår tidigare hyresgäst Fight Club Stockholm har lämnat lokalen och hyresavtalet har upphört. Lokalen, som är ca
240 kvm varav ca 35 i markplanet, är därmed hyresledig och intresserade hänvisas aU kontakta

bulten12tâhotmail.com.

Hissen
Upphandling av hissrenoveringen är inne i sitt slutskede. Vi räknar med aU renoveringen görs under senhösten.
Ungefärlig ombyggnadstid då hissen är avstängd beräknas bli tre veckor.

Gårdsgruppen
Gruppen som ska utarbeta förslag för framtida gårdsmiljö där hänsyn tas till bl a cykel- och barnvagnsparkering
har påbörjat siU arbete. Förslag och synpunkter, som lämnas i föreningens brevlåda, tas tacksamt emot!

Balkongprojektet
Balkongbygget besiktades 15 juni och entreprenaden är nu godkänd med vissa anmärkningar som ska åtgärdas

innan slutet av augusti. Föreningens A-Ö uppdaterades i våras med några balkong- och terrassregler. A-Ö finns
på föreningens hemsida ww.bulten12.se eller i pappersformat på begäran. i höst, när alia kostnader för projektet
är på plats, görs slutreglering med de som byggt balkonger.

Råttor, soptunnor & återvinning
Bekämpningsinsatserna mot våra ovälkomna gäster verkar ha geU önskat resultat. Vi får hjälpas åt aU se till aU
soptunnornas lock alltid hålls stängda. Tänk också på aU inte parkera cyklar som hindrar sophämtarna som kommer tisdagar och fredagar. Står det cyklar i vägen blir det inte någon sophämtning. Atervinn förpackningar, tidningar och baUerier så minskar vi samtidigt mängden sopor. Atervinningsstationen på Borgargatan är alltid öppen!
Trevlig sommar!
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