Information från styrelsen Juli 2021
Vi har fått bygglov för fasadrenoveringen!
Den 23:e juni fick vi bygglov godkänt från bygglovsavdelningen på Stockholms stad! Efter vår
komplettering hade de haft interna möten och beslutat att inte låta byggnadsnämnden pröva ärendet och
godkänna ansökan. Detta är mycket glädjande nyheter och de godkände alla våra förslag, inklusive
balkongbreddning och inglasning av balkonger. Detta innebär att vi nu kan fortsätta enligt vår tidplan.
Första steget är att låta medlemmarna besluta om balkongbreddning, inglasning och isolering av fasaderna.
Styrelsen planerar för att genomföra en extra stämma i slutet av augusti. När datum och tid är helt bokat
kommer vi att skicka ut information. På denna stämma kommer det att ges möjlighet att ställa frågor även
till våra projektledare.
För de som vill skicka frågor och förslag i förväg att inkomma med dessa innan 30 juli. Då kan vi lättare
förbereda svar på eventuella frågor och förslag. Självklart går det bra att ställa frågor på plats. Skicka era
frågor till: styrelsen@atten4.se
Årsstämman och ny styrelse
Årsstämman kunde genomföras den 2 juni enligt plan. Bland annat avhandlades de nya förslagen på stadgar
och stämman röstade för de föreslagna stadgeändringarna. I samband med mötet delades information ut om
fasadrenoveringen som är underlag för beslut på senare extra stämma. På årsstämman beslutades följande
personer ingå i styrelsen:
Ledamöter:
Ergin Munoglou (omval, 2 år)
Anitha Ulfberg (omval, 2 år)
Pilar Anturi (nyval, 1 år)
Emma Karlsson (nyval, 2 år)
Stefan Persson (1 år kvar)
Carina Fredriksen (1 år kvar)
Suppleant:
Niclas Olsson (omval 1 år)
I vår bostadsrättsförening har vi en styrelse som fattar beslut om frågor
som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen. Att sitta i
styrelsen är ett viktigt och tidskrävande uppdrag som innebär mycket
ansvar. Det är därför mycket glädjande att det på denna stämma valdes
in två nya ledamöter.
Se upp för reklam
De senaste dagarna har flera av oss fått direkt riktad reklam om att skaffa
inglasning till balkongerna. Utskicket har ingenting att göra med de
planerade inglasningarna som vi tillsammans kommer att handla upp
efter beslut av medlemmarna och i samband med fasadrenovering. Vi
uppmanar er att inte köpa några inglasningar själva nu när vi snart ska
renovera fasaderna.
Glad sommar!
/Styrelsen, styrelsen@atten4.se

