Nyhetsbrev – Februari
Detta är årets första nyhetsbrev och vi i styrelsen vill passa
på att önska alla medlemmar/hyresgäster en

God fortsättning!
Värme och ventilation
Nu är installationen av de nya fläktarna och donen äntligen färdig. En grundinställning av
ventilationen är gjord och detta kan behöva justeras framöver. Donen i badrum och kök får inte
justeras på egen hand då detta kan störa luftflödet i flera lägenheter. Upplever du problem med
ventilationen så hör av dig så att vi kan gå vidare med detta. De nya donen är mindre än de
tidigare och beroende på hur t.ex. kaklet bakom är skuret kan de se mer eller mindre snyggt ut.
Är du missnöjd så kontakta Riksbyggen.
Brandvarnare
Vi vill återigen uppmana alla medlemmar att testa sina brandvarnare och byta batteri vid behov.
Finns det ingen brandvarnare i din lägenhet så kontakta Riksbyggen på 0771-860 860. Vår
vaktmästare kommer då och sätter upp en brandvarnare i din lägenhet.
Valberedning och styrelsen
Valberedningen ska snart påbörja sitt arbete med att lägga fram ett förslag till nästa styrelse. Vill
du vara med och påverka föreningens framtid genom att vara med i styrelsen? I så fall kan du
redan nu kontakta valberedningen genom att maila till lenaodeborg@hotmail.com. Efter nästa
årsstämma kommer den nuvarande valberedningen att lämna uppdraget. Vill du ingå i
valberedningen och arbeta fram ett förslag på hur föreningens styrelse ska se ut så kontakta
styrelsen.
Träffa styrelsen
Har du frågor, synpunkter, vill engagera dig eller helt enkelt bara träffa styrelsen? Vi finns på
plats för dig i föreningens lokal i låghusets källarplan med ingång från gaveln mot Sunnanväg:
18 februari 18.00-19.00 och 18 mars 18.00-19.00. Styrelsens medlemmar kommer att turas
om att vara på plats.
Nyinflyttad eller i behov av en bomapp?
Under hösten har det pågått ett arbete med att uppdatera bomapparna. Dessa innehåller
information om föreningen, ditt boende samt våra trivselregler. Har du inte fått en så går det bra
att maila pr@brfsolskenet.se eller ringa Maria Albinsson på 0730-587219. Inom kort kommer
bomappen finnas som en flik på föreningens hemsida.
Bilar, cyklar och barnvagnar
Efter en inventering av bilarna i vårt garage har det visat sig att vi har fler bilar parkerade där än
vi har platser uthyrda. Vi går nu vidare med detta och ser nu över vilka bilar som inte hyr plats.
Förra omgången som cyklarna markerades så trillade markeringen bort. Nu sitter markeringen
bättre men kan vara svår att se. Så kolla din cykel noga. Barnvagnsförråden är till för t.ex.
barnvagnar, pulkor och rullatorer. Allt annat som t.ex. takboxar kommer att tas bort.
Vänliga hälsningar

Styrelsen
Genom Maria Albinsson, informationsansvarig. Kontakt: pr@brfsolskenet.se
Vill du få nyhetsbrevet och annan information till din e-post så maila mig.
Styrelsens ordförande Daniel Fröjmark nås på, info@brfsolskenet.se, Sunnanväg 10E, 070-511 02 78
www.brfsolskenet.se

