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Za nami Walne Zgromadzenie
Tegoroczne Walne Zgromadzenie za nami.
W tym roku przyniosło wiele zmian. Zarząd Spółdzielni reprezentował Prezes SM Ostrobramska
Dariusz Kujawa, sprawujący swoją funkcję od
1 czerwca 2018r. i Członek Zarządu Spółdzielni
Jolanta Zielińska.

Podczas Zebrania przystąpiono też do wyboru
nowego składu Rady Nadzorczej na lata 20182021. Skład Rady i podział obowiązków pomiędzy jej Członków umieszczamy w dalszej części
numeru.

Rada Nadzorcza kadencji 2015-2018 złożyła
sprawozdanie ze swojej działalności, podsumowując miniony okres. Wszystkie materiały, w tym
sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu i podsumowujące rok informacje ﬁnansowe
były dostępne dla Członków Spółdzielni przed Zebraniem w siedzibie naszej Administracji i są tam
dostępne nadal, w godzinach przyjęć interesantów
Nowa inwestycja na obrzeżach naszych terenów - planowany hotel przy ul. Grochowskiej wzbudzała i nadal wzbudza żywe zainteresowanie,
zwłaszcza osób mieszkających w Nieruchomości
III. Warto wspomnieć, że już po Walnym odbyło
się spotkanie dyskusyjne z przedstawicielami Inwestora, który okazał spore zrozumienie i elastyczność, co wpłynęło na zmianę przez niego wstępnych,
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Karmisz ptaki?

Szukaj nas na
na Facebooku:
Facebooku:
sm ostrobramska

Inwestycja nie zakłóci harmonii Osiedla, powstanie na uboczu, nie powinna więc spowodować uciążliwości dla Mieszkańców. Ponadto
tego rodzaju działanie (zaangażowanie Spółdzielni w proces inwestycyjny) znajdzie korzystne odbicie w naliczeniach podatkowych
dla SM „Ostrobramska”.
Podsumowując, inwestycja której nadano
nazwę Symbio City, zlokalizowana przy ul.
Ostrobramskiej, oferować będzie wyraźnie
rozdzielone części mieszkaniowe i inwestycyjne, połączone z funkcjonalnie zaprojektowanymi częściami wspólnymi. Wszystko to stworzy
spójną całość architektoniczną.
Ośmiopiętrowy budynek składać się będzie
z lokali użytkowych przeznaczonych dla naszej Spółdzielni o pow. ok. 900 m2, 131 lokali
w tym: 52 mieszkań o metrażach od 47 m2 do
150 m², 79 lokali inwestycyjno-mieszkalnych
o pow. od 30 do 40 m2 oraz dwupoziomowego garażu podziemnego. Dodatkowe miejsca
postojowe wybudowane zostaną od strony
ul. Witolińskiej, czyli między nową inwestycją
a Aura Sky.

Firma PROFBUD przygotowała specjalną
ofertę cenową dla członków naszej Spółdzielni
i ogłosiła przedsprzedaż promocyjną obowiązującą do 15.04.2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 605 606 606 i w Biurze
Sprzedaży SYMBIO CITY przy ul. Bora Komorowskiego 39 A, 03‑982 Warszawa.
Do tej pory SM „Ostrobramska” nie prowadziła działalności inwestycyjnej. Dla Zarządu,
Rady Nadzorczej i wszystkich pracowników
będzie to duże wyzwanie, jednak podejmujemy
je mając na uwadze realne korzyści finansowe, jakie uzyskamy dla Spółdzielni z wynajmu
lokali użytkowych i jej dalszy rozwój. Liczymy
na zrozumienie ze strony mieszkańców budynków Ostrobramska 78 i Łukowska 3, którzy
w początkowej fazie będą narażeni na niedogodności związane z pracami budowlanymi.
Zieleń zostanie zrewitalizowana i wzbogacona
o nowe nasadzenia przy budynku Ostrobramska 78, a zakończenie inwestycji przewidziano
do końca grudnia 2023 r.
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