Skokloster 2019.09.28

Kvartalsbrev september
Hej alla på Fackelvägen!
Nu börjar hösten och så småningom vintern göra intåg på riktigt och snart är det dags att börja plocka in
alla farthinder inför snöröjningen. Vi går ut med info om när det sker på facebook.
Nedan följer lite information till er från oss i styrelsen.
Färgkoder husfärg
Vill man köpa större mängder färg, är det följande märke och färgkoder som har använts. Märket är
Alcro, den vita tonen på alla våra hus heter Tonad Vit 313. Den ljusare grå tonen heter NCS 2502-Y, den
mörkare grå heter NCS 4502-Y.
Spolningen av ledningar
Företaget Peter Spolare som utförde uppdraget beskrev att arbetet var behövligt – det var mycket fett i
liggande köksledningar. De meddelade även att de flesta rören från bottenventilerna i tvättstugorna är
gamla och torra samt rekommenderar att vi byter ut dessa. Därför kommer vi köpa in dessa rör som
medlemmar sedan kan byta. Om ni önskar hjälp med detta byte, hör av er på vår mail. Det fanns även
några punkter som enskilda medlemmar behöver åtgärda, de kommer att få information från oss sparat.
Tänk på att alla renoveringar av våtrum måste ske genom behörig firma.
ÅVC-kort
Om ditt ÅVC-kort inte fungerar, kan du höra av dig till Thomas. Det är föreningen som ska se till att korten
är aktiverade på rätt sätt, detta gör föreningen genom kommunen. Om ni inte har fått något kort vid inflytt,
bör ni också höra av er till Thomas. Vi håller för närvarande på att göra en omfattande inventering av
korten. Om ni sedan ska flytta är det viktigt att tänka på att lämna kortet till de nya boende, då kortet följer
med fastigheten.
Klamrar diskmaskin
När ni installerar diskmaskiner är det viktigt att denna installation görs på rätt sätt. Tänk på att exempelvis
vattenkopplingen måste sitta med en klammer. Om medlemmar slarvar med detta kan medföljande
skador som uppstår bli kostsamma och är då något som den boende får bekosta på egen hand.
Årsstämma
Den 27:e november kommer årsstämman att hållas. Tid och plats anges i kommande kallelse. Motioner
ska mailas till styrelsen senast den 30:e oktober, eller läggas i brevlådan invid sophuset. Kallelse till
stämman med dagordning, motioner och årsredovisning kommer i brevlådan senast den 13:e november.
Tänk på att skilja på en motion och allmänna frågor. En motion bör skrivas enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
Skriv vad ärendet handlar om.
Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
Skriv under dokumentet med ditt namn.
Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Hemsidan
Besök gärna www.slottsskogen1.se, sidan är uppdaterad med aktuell information, bilder och
beskrivningar. Har du något som du vill ska synas på hemsidan, maila oss på styrelsens mail.
Framtida projekt
Vi har fått in fler anmälningar om defekta fönster och vi tar itu med dem i takt med att de anmäls. Vilka
investeringar vi ska göra i övrigt inför nästa år beslutas efter årsstämman. I årets budget låg målningen,
vilket nu är slutfört. Därtill slutförde vi spolning och en del fönsterbyten.
Slutligen önskar vi er en mysig höst och hoppas på fortsatt gott samarbete!
Bästa hälsningar
Styrelsen BRF Slottskogen 1
www.slottsskogen1.se
brfslottsskogen1@gmail.com

