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Brf Södra Rosendal, Uppsala

Vårt Nyhetsbrev
För att berätta vad vi gör i
styrelsen har vi startat detta
informationsbrev som vi har för
avsikt att skicka ut varannan
månad. Vill du komma i kontakt
med styrelsen, maila:
styrelsen@brfsodrarosendal.se

Facebook
Sök på gruppnamnet
”Brf Södra Rosendal” och gå
med. Vi önskar att samtliga
medlemmar hittar hit! Nu är vi
drygt 50 medlemmar men det
borde vara det dubbla.
Däremot har inte alla facebook
och det kommer därför aldrig
vara den enda kanalen för
information. Vi ser dock gärna
att det diskuteras fritt om allt
mellan himmel och jord!

Hemsidan
Hemsidan börjar nu ta form.
Avsikten är att den ska hållas
uppdaterad och ge all
grundläggande information om
föreningen.
Just nu innehåller den rubriker
som nyheter, kontaktuppgifter
till styrelsen, information om
andrahandsuthyrning och en
del dokument som årsredovisning, stadgar för vår förening
mm. Du når hemsidan på
nedanstående adress:
www.brfsodrarosendal.se

Styrelsens arbete
Styrelsen har nu kommit igång på allvar. Förutom att lösa det
som är kopplat till överlämning från Veidekke har vi börjat nysta i
befintliga avtal och dra upp riktlinjer för att ta hand om allt det
vardagliga - stort som smått.
Till vår hjälp har vi dels vår ekonomiska förvaltare BrfEkonomen
och vår fysiska förvaltare Veidekke Nära. Veidekke Nära kommer
finnas kvar till april 2020 då det är dags för 2-årsbesiktning av
husen.
I styrelsen finns det erfarenhet från föreningar av liknande
storlek och kostnader. Vi kommer att säga upp ett antal avtal
och omförhandla i närtid. Varje sparad krona är pengar vi kan
lägga på något som kommer medlemmarna till del istället!
Vår vision är att denna förening ska drivas på eﬀektivast möjliga
sätt, där ingenting faller mellan stolarna. Frågor och ärenden
från medlemmar ska behandlas snabbt och det ska finnas en
logik i besluten med förenings bästa i åtanke.
Ordförande Tommy Forsberg med styrelse

