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Grannar!
Efter en kall vinter som startade sent, så verkar sommaren vara här. Enligt Fortum, vår fjärrvärmeleverantör, var snittemperaturen vissa vintermånader flera grader lägre än förra året. Å andra sidan
blev maj rekordvarmt, så vår budget över fjärrvärmekostnaderna kanske
ändå håller(?). Styrelsen arbetar på ett tag till innan även vi tar
sommarledigt. Vi påminner om att felanmälningar under sommaren som
vanligt sker till fastighetsskötaren, FSS eller till fastighetsjouren om det är
akut efter kontorstid. Kontaktuppgifter till dem finns anslaget i portarna
och på hemsidan.
Ventilationen i gårdshuset samt värmen i bägge våra hus är frågor som vi
behöver ta med oss in i höstens arbete. Arbetena på gården har påbörjats och kommer att slutföras
under juni. Se anslag i portarna för ytterligare information kring gårdsarbetena.
Sommaren innebär också att många av oss reser bort. Var därför särskilt vaksam på vilka som vistas
i våra hus, pausa din morgontidning, lås dubbelt med säkerhetskåpa och meddela gärna dina
närmaste grannar om du själv åker bort. Säkerhetsbolaget Nokas fortsätter sina ronderingar i vårt
hus några nätter per vecka. Styrelsen vill också påminna om att all andrahandsuthyrning, även
kortare sådan under sommarmånader, kräver samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse och att
uthyrning typ Airbnb inte är tillåtet.
Vid vårstädningen rensade vi ut ett antal cyklar, barnvagnar och lekredskap som ställts undan.
Efter sex månader kommer de att avyttras. Kontakta någon i styrelsen om du saknar något.
Observera att bokning av gästlägenheten under perioden 25 juni till och med 13 augusti,
behöver göras före 25 juni. Se vidare anslag i portarna och på hemsidan.
Ingen kan ha undgått GDPR – Dataskyddsförordningen. Den gäller självklart även vår
bostadsrättsföreningen och vi följer HSB:s rekommendationer. Föreningens personuppgiftspolicy
finns tillgänglig på föreningens hemsida och anslagstavlor i portarna.
Med detta sommarbrev vill styrelsen även passa på att önska alla en trevlig sommar!
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