Nyhetsbrev - september
Hej grannar! Nu är hösten här och den nya styrelsen har under sommaren jobbat ihop sig.
Här kommer nu vårt första nyhetsbrev med lite information till er.
Brandgata och trapphus.
Som ni säkert märkte så har det pågått ett arbete med att bredda brandgatan på vår innergård. Detta
gjordes då den befintliga brandgatan var för smal enligt gällande standard. Vi vill påminna om att inte
blockera brandgatan eller ställa saker i trapphusen då räddningstjänsten behöver komma fram vid
brand. Eventuella lappar ska sättas upp på avsedda anslagstavlor och inte på hiss- och ytterdörrar.
Den senste tiden har många flyttat och renoverat, vi ber er visa hänsyn till grannarna genom att
tänka på klockan och inte ställa upp hissdörren i onödan.
Tvättstugor och soprum
Försöket att ta bort alla sopkärl i tvättstugorna föll inte så väl ut och mycket sopor har hamnat på
golvet. Därför sätts ett stort sopkärl tillbaka i varje tvättstuga. Vi vill dock uppmuntra alla till att tänka
på miljön genom att fortsätta sopsortera och hålla ordning i våra soprum.
Innergård
Förbättringsarbeten på innergården fortsätter. Vi tittar nu på lösningar för fler sittplatser. Den som
vill engagera sig är varmt välkommen att kontakta Kurt Wells som är ansvarig för Gårdsgruppen. Tips
och tankar kring gården tas tacksamt emot.
Det är ont om platser i våra cykelställ och en del cyklar är inte funktionsdugliga. Därför kommer
dessa cyklar att märkas under hösten. Sitter markeringen kvar efter några veckor kommer cykeln att
forslas bort.
Bostadsrättstillägg i hemförsäkring
Styrelsen vill förtydliga att vi tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg för hela föreningen. För dig
som bor i bostadsrätt innebär det att du inte längre behöver det tillägget i din hemförsäkring. Så
informera ditt försäkringsbolag om detta och lägg pengarna på något roligare istället.
Felanmälan
Trasig tvättmaskin, vattenansamlingar vid golvbrunnar eller trasiga lampor?
Ring Riksbyggen på 0771-860 860 (dygnet runt) besök www.riksbyggen.se/Kontakt/Felanmalan/
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.
Du kan också kontakta styrelsen direkt genom ordförande Daniel Fröjmark, info@brfsolskenet.se,
Sunnanväg 10E, 070-511 02 78
www.brfsolskenet.se

