HSB Brf Betel Göteborg

Rapport från styrelsemöte 2018-09-10
Styrelsen i brf Betel vill bli bättre på att dela information med medlemmarna.
Därför prövar vi att efter styrelsemöte skriva en kort sammanfattning av information till medlemmarna
som sätts upp på våra digitala och traditionella anslagstavlor.
TV i Betel
Hur ska TV-signaler skickas ut till lägenheterna? Undersökning pågår.
Lappning av felparkerade bilar i Betel
Det parkeringsbolag som skall lappa felparkerade bilar i Betel gör det dåligt. Vi har därför beslutat att byta
bolag för denna tjänst. Vi anser att vi har haft för många parkerade bilar (I vissa fall har de även blockerat
entréerna) och allt för många transporter in på våra gårdar som normalt ska vara bilfria. Det handlar om
säkerhet för barnen, trivsel, och möjlighet för räddningsfordon att komma fram.
Renovering av förträdgårdar mot Paradisgatan
Anbud från firmor på väg in. Anbudsöppning under slutet av september.
Budget 2019
Budgetarbetet för 2019 pågår tillsammans med HSB Göteborgs ekonom.
Processer
I föreningen har vi många processer. Då styrelsens medlemmar hela tiden byts ut har vi som ambition att
skriva ner processerna för att underlätta arbetet för kommande styrelser.
Exempel på processer är: Föreningsstämma, containerdag, attest av fakturor.
GDPR
Den nya dataskyddsreglerna i EU gäller även för Betel. Vi har antagit en GDPR policy vilken ni kan hitta på
www.brfbetel.se
Rensning av cyklar
Arbetet med att rensa ut gamla cyklar från förråd och cykelställ fortskrider. Även barnvagnar i förråd
måste märkas med bricka för att stå i förrådet. Alla som inte längre använder sin barnvagn uppmanas
också flytta den från förrådet för att göra plats åt andra medlemmars barnvagnar och cyklar.
Balkonger
Styrelsen och balkonggruppen skall ha möte om för att diskutera hur arbetet har fortskridit och
fortskrider.
El-arbetet
Det första som kommer att ske är att ”servisen”, alltså centralen utanför fastigheten anläggs/uppdateras.
Det kommer att märkas som grävning i marken nedanför 27:an och utanför fastighetsskötaren
verkstad/tvättstuga.
Vid pennan
Andreas Haggärde, sekreterare i brf Betel

