VERKSAMHETSÅR
2016/2017

Verksamhetsplan
Brf Runnett
Storsjövägen 38
120 59 Årsta
Org.nr: 769631-3548
info@runnett.se
runnett.se

VERKSAMHETSÅRET 1/7 2016 - 30/6 2017
Verksamhetsåret 2016/2017 kommer liksom föregående verksamhetsår att bli ett innehållsrikt och
aktivt år för den nybildade bostadsrättsföreningen Runnett. Styrelsen kommer fortsätta att arbeta med
att upprätta rutiner och avtal för den dagliga driften av fastigheten, följa stambytet med tillhörande
elarbeten samt planera för renovering av balkonger och föreningens utemiljö.
Ett viktigt arbete har valberedningen som lämnar förslag på revisor och styrelse vilken sedan skall
fastställas av stämman på föreningens årsmöte.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Styrelsen har sedan tidigare tecknat ett avtal med
EFIN (Ekonomisk Förvaltning I Nykvarn) för det
ekonomiska arbetet. En översyn av arbetet har
gjorts och styrelsen har beslutat att teckna ett
nytt avtal med Rådrum Ekonomisk Förvaltning
som träder i kraft den 1 februari 2017. Rådrum
är ett modernt företag som arbetar med en digital plattform där all information finns tillgänglig
på nätet för hela styrelsen när så passar. Den nya
ekonomiska förvaltaren kommer arbeta vidare
med den löpande bokföringen, betalning av attesterade fakturor, skatter och avgifter, fakturering av hyror och månadsavgifter, upprättande av
balans- och resultatrapporter samt är behjälplig
vid upprättandet av årsredovisning med förvaltningsberättelse, budget etc.

FASTIGHETSSKÖTSEL

Styrelsen har ett avtal med ABC Fastighetstjänst
som löper vidare. Avtalet innebär att fastighetsskötaren genomför olika regelbundna kontroller
från en gång/vecka till en gång/år såsom kontroll
av belysning och byte av lampor, smörjning av
lås, underhåll och kontroll av fläktar och ventilationskanaler, besiktning av hängrännor och
stuprör samt smörjning och funktionskontroller
av fastighetsventiler, pumpar och tvättstugeutrustning.
Styrelsen tittar även på avtal för snöröjning och
har under innevarande verksamhetsår tecknat
avtal för trappstädning med ED’s som tidigare
skötts av boende och styrelsemedlemmar.

PROJEKTLEDARE
STAMBYTE/RENOVERING

Stambytet och elarbeten är igång och utförs av
Husab med en tidsplan till mitten av mars 2017.
I samband med stambytet kommer även vissa renoveringsarbeten att genomföras i vår tvättstuga.
Projektledarhuset har gjort upphandlingen och
är för föreningens räkning projektledare, byggledare, kontrollant och besiktningsman. Samma
ansvarsuppgifter för föreningens räkning har
Projektledarhuset när det gäller upphandling och
att kvalitetssäkra renoveringen av balkongerna
under våren 2017.
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UTEMILJÖ

Utemiljön på våra gårdar skall under 2017 genomgå en större upprustning. En landskapsarkitekt är inkopplad för att ta fram underlag i samarbete med arbetsgruppen och styrelsen. Det som
kommer att ses över är bl. a. parkeringsplatser,
vistelseytor/grillplats, sophantering, cykelförvaring, etc. Förhoppningen är att även kunna färdigställa detta till sommaren 2017.

HEMSIDA

Föreningen har lagt upp en egen hemsida på internet, runnett.se. Målsättningen med hemsidan
är att såväl föreningens medlemmar som intresserade blivande medlemmar skall kunna få en bra
och tydlig bild av föreningens verksamhet samt
på ett enkelt och överskådligt sätt få information
och kunna komma i kontakt med såväl styrelse, arbetsgrupper och fastighetens felanmälan.
Hemsidan är tänkt att vara ”levande” där även
utvalda aktuella händelser i Årsta presenteras.
På hemsidan finns ett formulär som enkelt kan
fyllas i för prenumeration av ny information som
läggs ut på sidan.

NYHETSBLAD

Styrelsen önskar kunna delge sina medlemmar
ett nyhetsblad, ”Aktuellt”. Liksom vår hemsida
kommer nyhetsbladet att samla aktuell information och målsättningen är en utgivning varje
kvartal.
Styrelsen önskar också upprätta en mejllista för
att snabbt kunna delge de boende akuta informationspunkter. På vår hemsida kan du anmäla dig
till denna mejllista.
Har du förslag eller önskemål på aktiviteter eller
annat som rör föreningen är du välkommen att
kontakta styrelsen. Alla idéer och synpunkter tas
tacksamt emot.

TIDIGARE STÖRRE HÄNDELSER UNDER
INNEVARANDE VERKSAMHETSÅR
STÄDDAG

Den 22 oktober hade föreningen sin första städdag med en loppis som uppstart. På kvällen hölls
en gemensam middag där de som medverkat kunde njuta av mat, dryck och varandras sällskap. Ett
stort tack till alla som närvarade på städdagen!
Styrelsen planerar att ha en vårstädning under
liknande former 2017.

Till valberedning valdes Maria Livstedt och Anita
Cadario. Som revisor valdes samtidigt Ann-Marlene Jonsson.
Styrelsen har inom sig utsett Alexandra Thönners till sekreterare och Daniel Ekblom till kassör. Styrelsen har även utsett Edith Carlefalk till
adjungerad ledamot.

LEDAMÖTERS AVGÅNG

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

En extra föreningsstämma hölls tisdag den 13
september då minst 1/10 av medlemmarna påkallade detta. Man önskade fyllnadsval av styrelsen som sedan den 22 juni 2016 inte varit fulltalig
enligt föreningens stadgar, samt att man ville att
stämman skulle utse en valberedning. Den 8 september avgick även den tidigare ledamoten Nataly Jansson med omedelbar verkan vilket medförde att fyllnadsval krävdes på två ledamöter.
Efter röstning valdes Alexandra Thönners samt
Daniel Ekblom till nya ledamöter i styrelsen.
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Nataly Jansson avgick med omedelbar verkan
8 september 2016. Lars Wallsten avgick genom
självutträde den 30 november 2016.
Styrelsen
Brf Runnett
Alexandra Thönners, sekreterare
Daniel Ekblom, kassör
Edith Carlefalk, adjungerad ledamot

