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Nyhetsbrev juni
På gång i föreningen
Vi har under våren fortsatt med arbetet med att byta ut värmeväxlaren och planen är att bytet
ska ske under hösten och vara klart till vintern.
Vi planerar även att göra en välbehövlig ommålning i våra trappuppgångar under hösten. Mer
information om när arbetet kommer utföras och vad som är viktigt att tänka på kommer när
det börjar närma sig.
Efter sommaren planerar vi att göra en utrensning av cyklar i våra förråd igen, därför är det
viktigt att vi märker upp de som skall vara kvar (vi ställer undan de omärkta en tid om det
skull ha missats!) Anslag kommer på dörrarna efter sommaren, någon vecka i förväg.

Flaggstång och sitsar till trapphus
Efter önskemål från er medlemmar har vi nu köpt in en flaggstång till vår förening.
Flaggstången kommer att stå på grönområdet bredvid grillplatsen vid parkeringarna och vi
kommer montera upp den inom kort. Tanken är att vi kommer kunna använda flaggstången
som julgran under vintern genom en fin julgransbelysning.
Vi har även fått önskemål om sitsar till trapphusen för att exempelvis ta av sig broddar under
vintern eller ha någonstans att sitta i väntan på skjuts. Sitsarna kommer att monteras upp inom
kort i alla trapphus på marknivå.

Parkering
Fredrik Brandt har tagit över ansvaret för parkeringarna och kösystemet i samband med att
Per Martin har flyttat från vår förening. Så har ni några frågor går det bra att höra av sig till
Fredrik på 076-945 88 20.

Radonmätning
Under vintern har vi utfört de sista radonmätningarna i lägenheter som tidigare haft något
förhöjda värden. Vi är nu klara med det arbetet och styrelsen har fått tillbaka resultatet. Vi kan
med glädje säga att alla lägenheter på marknivå har klarat testerna och ligger på godkända
nivåer.

Porttelefoni
Vi tar in offerter från larmföretag som kan hjälpa oss att montera upp porttelefoner och läsare
på våra ytterdörrar, detta planerar vi att kunna utföra senare i år. Detta för att eliminera
ovälkomna besökare samt öka säkerheten genom att ytterdörrar som står öppna larmar med en
ton då de står öppna för länge, gäster kan ringa på från entrén och boende kan öppna med
mobil eller knapptelefon.

Vi vill även passa på att önska en glad midsommar och en fortsatt
trevlig sommar med mycket sol och bad.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Furan

