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Nyheter:
Brunkebergsgården väljer att förlänga sitt
samarbete med Kameral ekonomiska förvaltning.
Kamera har bland annat hand om förvaltningen
av föreningens ekonomi. Man kan vända sig till
kameral om man har frågor kring sina fakturor.
Kontakt uppgift till Aktiebolaget Kameral
Post adress: Kruthornsvägen 42
19253 Sollentuna
Telefon 010-1959312
Fastighetsförvaltare:
Brunkebergsgården har PANTER
fastighetsförvaltning AB som fastighetsförvaltare
och det innebär att man kan vända sig till vår
fastighetsförvaltare för felanmälan antingen via
deras hemsida (http://www.panterfastigheter.se/ ) eller
felanmälnings telefon 08-982222.
Detta är på gång:
Brunkebergsgården ser över rutinerna kring
föreningens jourhantering. Idag samarbetar
föreningen med SOB AB för hantering av
jourärenden utanför kontorstid. Mer information
om detta kommer inom kort.
Efter stor efterfrågan på förrådsutrymmen har
föreningen valt att se över möjligheterna att
bygga om föreningens källarutrymme till
förrådsutrymmen. Föreningens källare ligger
under Kvallerigatan 7-9. Tanken är att bygga
dela nuvarande källarutrymmet i ett antal mindre
godkända förrådsutrymmen med galler och lås,
dessa utrymmen ska sedan hyras ut till
medlemmar och hyresgäster.
Information:
Snart är det vinter det innebär att snö och is
kommer att täcka marken, vilket kan påverka
framkomligheten. För att underlätta snöröjningen
kommer föreningen att samla in cykelställen vid
portarna.
Vi vill påminna er om att det inte är tillåtet att
förvara cyklar, barnvagnar, mopeder,
kundvagnar eller andra saker som kan hindra
framkomligheten i våra trappuppgångar.
Föreningen måste följa rådande brand och
utrymningslagar och kommer därför att ta bort
och köra saker som ovannämnts till SÖRAB om

de finns kvar i trapphusen efter den 31/12-2011.
Tänk på att minimera brandrisken genom att
släcka levande ljus när ni lämnar er lägenhet
även om det gäller kortare tid.
Föreningens tvättstuga har nu fått ett eget
nummer, det nya numret är 43B och kommer att
monteras på fasaden inom kort.
När det gäller ombyggnationer, renoveringar i
lägenheten, på uteplatsen och balkongen är det
viktigt att vi följer föreningens föreskrifter och
rådandelagar. Det är därför ytterst viktigt att
informera styrelsen och följa de ritningar som
föreningen har bygglov för. Dessa ritningar
kommer att finnas på föreningens hemsida inom
kort.
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