BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

INFO-BLAD VÅREN 2020

Porttelefoner
Nu så är vi klara med våra nya porttelefoner
och det verkar som att det har varit
uppskattat av medlemmarna, i dessa tider
med leveranser hem för att inte utsätta sig för
smitta så har medlemmar kunnat öppna
portarna även om de inte är hemma vid. Vi
passade även på att installera en ”taggläsare”
vid tvättstugan för att underlätta för dem som
tvättar/bokar denna.

Trädbeskärning
Vi har tagit kontakt med en firma som håller
på med beskärning av träd (arborist) och de
har kommit med en offert som vi håller på att
titta på, många träd har vuxit sig stora och
behöver snyggas till! Vi hoppas att detta
hinner att göras i år!!

Blommor
Mark har varit och planterat nya vårblommor
hos oss, ett trevligt inslag med lite grönska
mellan våra entréer!!

FURAN

Vår-städning/Container
Styrelsen har beslutat att ta hit en container
till föreningen, dels för att tömma gammalt
skräp som står lite här & var i skrymslen och
förråd. Sedan så kommer denna att kunna
utnyttjas av medlemmarna som har skräp att
slänga i förråd/cykelrum osv.
Viktigt är att det inte får vara någonting som
klassas som miljöfarligt: batterier, färgburkar,
elektronik, tv, stereo, video mm.
För styrelsen: Torsdag-fredag 14/5-15/5
För medlemmar: Fredag-söndag 15/5-17/5

Soprummet
Vi i styrelsen tycker att det har fungerat
relativt bra i soprummet senaste tiden men
det är alltid på sin plats att påminna alla
medlemmar hur viktigt det är att vi sorterar
våra sopor!! Därför skickar vi med en broschyr
från VAFAB med utförlig information hur vi
sorterar rätt!

TV / Internet, Möte med Fibra
Vi ser över vårt tv-utbud som vi har i
föreningen, dels börjar systemet bli gammalt,
dels är det mesta analogt och då är många
tvungna att skaffa en extra box. Vi hade möte
med Fibra för ett par veckor sedan och de
informerade oss om vilka förslag lösningar
som finns, vi fastnade på ett förslag som var
TV / bredband, allt i ett, vi fortsätter att
planera för detta men vi sitter tyvärr fast i ett
avtal med Sappa / AT-installation (vår tvleverantör idag) till 2021.

Slutfasen av växlarbytet och
ventilbyten
Här under våren och sommaren kommer Vvs
Rör göra klart ventilbytet i källargångar och i
vissa förråd,
Information om när det kommer ske meddelar
vi senare.

Arbeten i lägenheter och balkonger
Vi styrelsen brukar påminna om att
omfattande arbeten som utförs i våra
lägenheter skall alltid meddelas innan dessa
påbörjas!! Det är för att försäkra oss om att vi
har säkra Vatten, Våtrum och El-installationer.
Detta aktualiserades i veckan då en medlem
borrat upp en krok i balkongtaket varvid
medlemmen ovanpå fick ett ”titthål”. Försäkra
alltid er om att det ni vill göra är förenat med
styrelsen och stadgarna. Då behöver inte det
bli några ”sura” efterdyningar!!

Nyckelregister lägenheter
Vi i styrelsen har fått frågan av vissa
medlemmar hur många nycklar som finns
uttagna till respektive lägenhet, tyvärr har vi
inte kunnat svara på detta, då det saknas ett
nyckelregister, så det vi skulle vilja att
medlemmarna gör är att skriva ned på
talongen längst ned i ”Infobladet” med
Lägenhetsnummer & Nyckelnummer samt
antal nycklar (Lgh. nummer står ovanför er
dörr tex. 001–063, nyckelnumret framgår på
nyckeln tex. AL99) och lägga det i den Gröna
brevlådan vid tvättstugan. Idag har vi ingen
möjlighet att veta vems nyckel det är som
upphittas då det inte går att koppla nummer
på nyckel till rätt lägenhet.

Solgardiner
För en tid sedan så pratade vi om att ta hit
Bennströms markiser för att byta ut
rullgardiner på balkongerna hos de
medlemmar som så önskar. Sist vi gjorde detta
så krävde styrelsen att alla rullgardiner skulle
ha samma färg varvid föreningen stod för en
del och medlemmen för resterande. Det fanns
möjlighet att göra en avbetalning som MBF la
på medlemsavgiften i 6, 12 eller 24 månader.
För er som är intresserade så det vi skulle vilja
att medlemmarna gör är att skriva ned på
talongen längst ned i ”Infobladet”
(Vi har hyffsad koll på vilka som ville ha senast
med för säkerhets skull, lägg gärna en lapp i
gröna brevlådan!!)

Styrelsen vill önska en trevlig
Vår/sommar!!

Klipp av och lägg i ”gröna brevlådan” vid tvättstugan

Lägenhetsnummer: ____________
Nyckelnummer: _______________

Antal nycklar: ______ St

Klipp av och lägg i ”gröna brevlådan” vid tvättstugan

Lägenhetsnummer: ____________
Ja, jag vill ha nya gardiner till min balkong: _______________

