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Radonmätningar:
Just nu pågår radonmätningar i vissa lägenheter på området. Det är
kommunen som begär att detta ska ske men det är också viktigt för
oss som bor här veta hur det ligger till för det har med vår hälsa att
göra.
Enkäten:
Vi har lämnat ut en enkät till alla boende på Brunkebergsgården, vi
vill passa på att påminna om den och meddela att den ska vara inne
före den 10 November. Lägg ditt svar i brevlådan utanför entrén på
Kavallerigatan 39.
Ekonomisk förvaltare:
Vi håller på att byta ekonomisk förvaltare. Arbetet med detta pågår
just nu, under tiden kommer allt fungera som vanligt och när det är
klart så kommer förändringarna inte bli nämnbara oss som boende.
Teknisk separering:
Det pågår ett projekt som innebär att vi ska separera oss från de
tidigare ägarna som var Väsbyhem. Detta har varit planerat sedan
starten och är med i ett avtal mellan oss och Väsbyhem. Det innebär
bland annat att vatten och avlopp, fjärrvärme och portsystem
ansluts direkt till kommunens system, elleverantör och låsbolag. Idag
går detta genom Väsbyhem till oss. Detta innebär också att vi blir en
självständig bostadsrättsförening.
Entrédörrarna:
Det är ofta som entrédörrarna står öppna på området. Detta medför
att värmen försvinner och att det då går åt mer energi för att hålla
temperaturen, det finns också en fördröjning av detta då värmen styrs
av termostater. Det här medför höjda kostnader för föreningen och
det är vi som medlemmar i föreningen som äger fastigheterna
tillsammans, så tänk på att hålla portarna stängda. Självklart går det
bra att ställa upp dom när du bär saker till och från lägenheten.

Renovering:
Det pågår en del renoveringar runt om i vårt område vilket gynnar
föreningen för att lägenheternas standard förbättras då. Vi vill ändå
påminna om att söka bygglov hos styrelsen innan ni påbörjar en
ombyggnad. Se till att jobbet blir fackmannamässigt utfört och
använd er av auktoriserade hantverkare på de områden som är
viktiga. Det kan också var bra att vara delaktig i händelseförloppet så
inte någon funktion som TV eller vatten slutar fungera hos grannarna.
Medlemsmöte:
Vi planererar ett medlemsmöte och vi ska hålla öppet hus på
kontoret vid något tillfälle. Detta kommer att ske någon gång under
november eller december så håll ögonen öppna efter inbjudan för vi
vill att så många som möjligt deltar.....
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