Informationsbrev juni 2017
Hej!

Här kommer uppdateringar om renoveringen och annan information om
vad som händer i vår förening!
Trädgård/Gården
Vi ser för tillfället över belysningen
på gården. Vi kommer att byta ut de
gamla huvudena på lyktstolparna
och väggarmaturerna mot ledlampor som är mer miljövänliga.
Vi kommer också att lägga till fler
belysningspunkter vid lekytan/
gungorna.
Grillplatser
Grillsäsongen är igång och många
grillar har dykt upp nere på
gården! Märk gärna upp din grill
med namn eller lägenhetsnummer
så att vi vet vems grill som är
vems. Till nästa sommar kommer
grillplatserna att få ett lyft så att
det blir ännu trevligare att umgås
nere på gården.

Cykelrensning/
Tillfällig cykelparkering
De som saknar sin cykel till följd av
cykelrensning som vi hade i våras,
kan kontakta Hellqvist cykel som
är ansvariga för rensningen. De
nås på tel: 0736402186.
Efter sommaren kommer vi att
behöva plocka bort alla cyklar
och cykelställ ifrån utsidorna av
höghusen för att klättrare skall

Gårdsdag med kräftkalas
Lördagen den 19:e augusti
planerar vi en gårdsdag med
roliga aktiviteter för alla åldrar.
Bland annat blir det kräftskiva!
Vill du vara med och ordna
gårdsdagen, hjälpa till med tex
organisation, bygga upp tält, duka
bord etc. - eller kan du tänka dig
att hålla i någon aktivitet/bidra
med underhållning, hålla i pyssel
för barnen, spela musik, läsa
poesi, ansvara för loppis, visa upp
en idrott...?

Hissar
Nu kan alla medelmmar göra
felanmälningar till Otis direkt!
Numret till deras felanmälan
är: 0200-21 21 11, det står även
utanför hissdörren. Om ni anmäler
ett fel så sätt gärna upp en lapp i
trappen så att era grannar vet att
det är anmält och kommer att
åtgärdas!

Hör av dig till Mareile Walter på
tel: 0701456769, eller email:
mareile.walter@gmail.com.

kunna monteras på fasaden.
De börjar att resa klättare på
G-trappen, och därefter vid varje
trapp mot A-trappen.
Tillfällig cykelparkering kommer
antagligen att bli inne på gården,
alternativt på fotbollsplanen. Vi
går ut med mer information när
det börjar närma sig.

Källare
För er information så har det hittats
mal i källargång 20. Källargången
är uppmärkt med information, och
lägenheter som har förråd i gången
kommer att aviseras i brevinkasten
om att de behöver ta hand om/
sanera sina textilier.
Anticimex har varit här och sprejat
och satt ut “fällor”, men ser ni mal
i era källare så ring Bredablick och
felanmäl!
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Fasader och Fönster
Fasadrenoveringen har nu varit
igång ett tag - det har vissa
märkt mer än andra! En hel del
byggdamm har smugit sig in
genom fönster och balkonger de
senaste veckorna. De flesta fönster
mot gården är tejpade på utsidan,
men de lägenheter som inte är
genomgående har fått tejp utdelat
till sig så att de själva kan tejpa på
insidan av lägenheten. Tänk bara
på att lägga tillbaka rullarna i
trappen så att dina grannar också
kan använda dem!
En hel del fogningsarbete är nu
gjort på båda höghusen och MBC
har denna veckan börjat montera
in nya vita fönsterpartier på det
korta höghuset mot gården.
Klättrare
Under stormen i förra veckan
så åkte väderskyddet av på en
av klättrarna på långa höghuset.
När det blåser mycket så finns det
en säkerhetsfunktion som gör att
skyddet släpper - detta är för att
inte vinden ska ta tag i klättraren
så att den lossnar från fasaden.

Skydden tar en stor mängd damm,
så vi låter dessa sitta kvar på
klättarna under slipningsabetet.

skicka e-post till:

Balkonger
Det kommer att gå att använda
balkongerna under sommaren!
MBC sköljer av balkongerna
med högtryckstvätt, men man får
komplettera med en finstädning.
Allt störande arbete kommer att
stanna av under juli månad så
att vi kan använda balkongerna
och gården utan höga ljud och
byggdamm!

Provfönster
Vill ni kika på ett provfönster så
finns det ett nere i styrelsrummet
som ni kan känna på. Tisdagar
mellan 7-11 kan ni knacka på hos
Anna, vår tekniska förvaltare, så
visar hon det för er.

info@brfsolskenet.se.

Tidsplanen för arbetet, och all
annan information kring arbetet,
finns på MBCs hemsida:
www.malmobyggcenter.se/
aktuellt/brfsolskenet

Ni kan fortfarande anmäla er
till MBC´s mailslinga för att få
uppdateringar via e-post. Skicka
ett mail till:
solskenet@malmobyggcenter.se.
För er som har specifika frågor
som bara rör er går det bra att

Datum att lägga på minnet:
-

gårdsdag

den 19:e augusti med kräftkalas och aktiviteter!

