Nyhetsbrev 1:2014 BRF Prästgårdsgränd 8-18
Styrelsen har beslutat att ge ut ett nyhetsbrev ca 4 gånger per år
till föreningens medlemmar och hyresgäster. Detta för att nå ut
med information om vad som händer i föreningen. I fortsättningen
kommer dessa sättas upp i glasmontrarna i alla trappuppgångar.
Öppet hus 21 september
Styrelsen kommer att ha öppet hus i styrelserummet (beläget i samma hus som tvättstugan)
den 21 september kl 19.00-20.00. Kom gärna förbi med dina frågor och funderingar!
Gårdsdag
Höstens gårdsdag/städdag kommer att infalla söndagen den 19 oktober från 11.00. Styrelsen
kommer då att i vanlig ordning ta hit en container som medlemmar och hyresgäster får utnyttja.
Självklart grillar vi korv under dagen!
Inglasning av balkonger
Styrelsen är glada att informera att bygglovet för inglasningen av balkonger är beviljat. Nu har
styrelsen beställt en besiktning av balkongerna som måste utföras innan eventuell inglasning
kan påbörjas. Därefter kommer Lumon att hålla visning och informationsmöte för alla
intresserade. Styrelsen vill betona att inglasning av balkong endast är förbehållen medlemmar
och bekostas helt av medlemmen.
Badrumsrenovering av hyreslägenheterna
Arbetet kommer att påbörjas så snart all upphandling är klar. I nuläget är det tyvärr svårt att
ange en tidsplan för renoveringen men vi hoppas att den skall komma igång under senhösten.
Styrelsen arbetar i samband med detta på att förhandla fram ett förmånligt pris för medlemmar
som vill renovera sina badrum.
Grovsoprummet
Styrelsen vill informera om att grovsoprummet sedan 1 september får endast användas av
medlemmar och hyresgäster i BRF Prästgårdsgränd 8-18. Avtalet med Familjebostäder
avseende Prästgårdsgränd 15 och 16 upphörde 31 augusti. Föreningen hade även tidigare ett
avtal med BRF Prästgårdsgärdet 2 som upphörde 18 juni.
Styrelsen har planerat att ha grovsoprummet öppet fram till årsstämman 2015. Frågan om ifall
grovsoprummet ska stängas kommer då att behandlas utifrån hur grovsoprummet har skötts
från 1 september. Detta grundas i att kostnaderna för sophämtning varit skyhöga då regler inte
har följts. Tänk på att följa anvisningarna om vad och hur sopor får slängas!
Störande ljud
På årsstämman uppdagades önskemål om att uppdatera trivselreglerna avseende störande ljud
varför trivselreglerna uppdaterades strax därefter. Läs gärna dem och annan information på
föreningens hemsida http://www.brfprastgard.se.
Parkering
Styrelsen vill även påminna om att parkering på gården är förbjuden av säkerhetsskäl förutom
vid i-/urlastning samt vid flytt.
Hoppas vi ses på öppet hus och på gårdsdagen!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen

