Skokloster 2019.03.12
Hej alla på Fackelvägen!
Det börjar närma sig vår, även om våren i sig tvekar lite. Nedan vill vi förmedla lite information:
Trivselgruppen och välkomstfoldern
Trivselgruppen har jobbat på med välkomstfoldern och har tagit fram ett utkast. Det återstår några detaljer innan den kan
slutföras. När den är färdigställd kommer alla att få en kopia, därefter delas den ut till nyinflyttade.
Fartgupp
Som ni säkert har uppmärksammat har vi behövt lägga ut farthinder då trafiken till och från byggtrafiken har varit intensiv och
i alldeles för hög hastighet. Vi har dock dragit dem åt sidan tillfälligt för att plogbilen ska kunna komma fram i och med snöns
återkomst. Hör av er om ni ser att de åter kör med hög hastighet.
Felanmälan
Om det uppstår något i er fastighet som ni behöver felanmäla, skriv till oss i styrelsen på vår mail som ni finner nedan, vi ser
till att det kommer till rätt person och åtgärdas. Vid akuta saker, tex vattenläcka med forsande vatten, ring eller maila Stefan
på stefansnickare@hotmail.se eller 0706751813. Ni kan även ringa Thomas på 0738153651.
Sättningsskador
För en tid sedan fick ni en lapp i brevlådan där vi bad er kolla eventuella sättningsskador. Vi har kontakt med försäkringsbolagen
och håller på att få ut en besiktningsman som ska kolla till våra hus.
Skötsel av luftvärmepumpar
I samband med bytet av pumpen på F10 fick vi ett mail med information om hur vi bör sköta om våra pumpar för att de ska få
längre livslängd. Bland annat bör man dammsuga ur filtret i dem varje månad för att de inte ska behöva jobba i onödan. Hör
av er om ni har frågor.
Målningen
Målningen kommer att komma igång så fort värmen tillåter. Inför fasadtvätten som föranleder detta, önskar vi att ni innan sista
april röjt runt fastigheten så att de kan komma fram och tvätta samt måla.
Extrastämma Slottsskogen 1, den 3:e april
Vi kommer i vår förening att hålla en extrastämma i april, dels då medlemmar har önskat en misstroendeomröstning av några
styrelsemedlemmar, men även för att fylla den vakanta posten i valberedningen. Ni kommer att få en separat kallelse till denna
stämma i brevlådan snarast.
Ryktesspridning och sekretess
Vi vill påminna om att vi på en stämma inte kan behandla enskilda ärenden då vi i styrelsen bryter mot den sekretess vi bör
iaktta. Det blir därför svårt med den ryktesspridning som blir efter vissa beslut. Vi ber er att vända er till oss på vår mail och
hålla god ton med alla medlemmar och oss.
Projekt på gång i framtiden
I den närmaste tiden har vi målningen som huvudinvestering, men vi har tänkt oss att på löpande band spola igenom rören
under våra fastigheter. Även byte av fönster, rengöring av takrännor och byte av mellanväggarna mellan parhusen är något vi
ser över för framtiden, så fort målningen är klar.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer den 3:e april!
Bästa hälsningar
Styrelsen BRF Slottsskogen 1
Genom Csilla Scheele, Ordförande
brfslottsskogen1@gmail.com

