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Nytt bredbandsavtal
Föreningen har omförhandlat avtalet med
bredbandsbolaget vilket ger oss snabbare
bredband (250 Mbit/s nedladdning) och
sänkta kostnader. I samband med detta
kommer du som medlem få ett erbjudande
om att byta ut din befintliga
bredbandsrouter.

Felanmälning
Nu har Storholmen skött vår tekniska
förvaltning i några månader och rutinerna
har kommit på plats. Upplever ni problem
med förvaltningen så hör av er till styrelsen.

Nytt system för garage-kö
Riksbyggen har ändrat sin hantering av
garageköer. Alla som stått i kö står kvar på
samma plats men är inflyttade i ett annat
kösystem. Viktigt att alla som står i kön idag
går in och aktiverar sin mail för att ta del av
lediga platser. Läs mer på
konvojen.se/garageplatser

Felanmälan gällande allmänna utrymmen och
fastigheten generellt ser vi helst att ni först
anmäler till styrelsen på
styrelsen@konvojen.se
Övrig felanmälan görs till Storholmen på
0771-786746 (mån-fred 7-21)
Observera att vissa arbeten får
lägenhetsinnehavaren själv betala för. Mer
info kring detta finns i stadgarna (sida 12).
Om du anser att föreningen (dvs dina
grannar) skall ta kostnaden eller om du är
osäker, så kontakta styrelsen innan du
felanmäler.

Städdag 22:e oktober
Söndagen den 22:e oktober är det dags för
städdag. Vi ses nere på gården kl 10. Vi
kommer bland annat att städa gemensamma
utrymmen, tvätta fönster i portarna och ta
bort utemöblerna. Listor med
arbetsuppgifter kommer att finnas ute på
gården. Det brukar gå snabbare än man tror!
När vi är klara bjuder föreningen på fika vilket
blir runt klockan 12.

Kö till extra förrådsplatser
Föreningen har ett antal extra förråd som
hyrs ut till boende. Avgiften varierar med
storleken från ca 200kr/mån till 1,500kr/mån.
Är du intresserad av att ställa dig i kö så hör
av dig till styrelsen.
Årsstämma i Brf Konvojen
Datum för nästa årsstämma är satt till den
17:e januari 2018. Valberedningen har redan
startat sitt arbete och kommer kontakta
medlemmar i föreningen för att undersöka
intresset för styrelsearbete. Maila styrelsen
om du vill du komma i kontakt
valberedningen.

www.konvojen.se
styrelsen@konvojen.se

1

