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Informationsbrev från styrelsen för Brf Östersundshus nr 18
* Hösten är här på allvar och det händer mycket i vår förening. Ni som bor på nedre plan har
i dagarna fått blankett där man väljer utförande av balkong. Se till att lämna den till
ordförande enligt instruktion på blanketten senast den 14 oktober. BALCO kommer att göra
en mätning av hur stor din balkong ska göras och behöver tillträde till din bostad någon gång
under vecka 42 (17 -21 okt.). Du får en lapp i brevlåden med information om tillträdet.
* Byte av elcentral för individuell mätning pågår i våra bostäder och du får förfrågan om
tillträde när det är dags.
* På Färgargränd är arbetet med att byta termostater i elementen i full gång och pågår fram
till årets slut. Undercentraler för fjärrvärme är bytta och resten av området kommer att få nya
termostater sommaren 2017.
* Arbetet med att färdigställa soprum för sortering är i det närmaste klart. Den 17 oktober
försvinner containrar för soptömning och ALLA sopor kommer att kunna lämnas och sorteras
i de soprum som finns i lofthusen.
* En genomgång av cyklar för att fastställa ägare kommer att göras. Det gäller både cyklar i
ställ utomhus och i förråd. Längst ner finns en talong som du avskiljer och fäster vid din
cykel. Detta skall göras senast 1 november. Omärkt cykel kommer att fraktas till
Riksbyggens inhägnade område på Semsåvägen. Har du fler än en cykel lämnar du samma
information på den/dem. I samband med detta görs påminnelse att brandfarligt gods EJ får
förvaras i trapphus. Dit hör barnvagnsinsatser, flyttkartonger, kläder utanpå förrådsdörrar,
skor och liknande. Cyklar skall ej heller förvaras i trapphusen.
* Entréportar kommer från den 1 november att låsas redan 20.00 för att minimera risken att
obehöriga har tillträde. En önskan om detta har inkommit från medlemmar.
Se också till att vika lördagen den 17 december för en tallrik julgröt med tunnbrödstut i
samlingslokalen på Kopparslagargränd 2. Närmare info kommer senare.
Gå gärna in på föreningens hemsida www.ostersundshus18.se
Styrelsen för Riksbyggen Brf Östersundshus nr 18 i Lugnvik
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