Februari 2017

Styrelsen Brf 18 Informerar:


Angående elpriset: Föreningen har ett rörligt elpris gentemot
elbolaget och eftersom priset förändras kommer styrelsen
årligen att justera priset för lägenheternas förbrukning.
Styrelsen har tittat på hur elpriset rört sig 2016 och efter
övervägande beslutat att priset blir 75 öre per kWh under
2017. Kostnaden för elförbrukning kommer att läggas på
avgiftsavin med start den sista mars. Kostnaden avser
lägenhetens faktiska förbrukning och betalas retroaktivt.



Vi kommer att framöver göra det lättare för er att källsortera
soporna även i tvättstugorna! (Plast/Pappersförp./Brännbart)



Sopsortering är något vi MÅSTE BLI BÄTTRE PÅ! Idag slängs

det mycket fel i de uppmärkta kärlen! Om alla gjorde rätt
skulle vi kunna ta bort en del av kärlen för brännbart (som
det ska bli minst av om man gör rätt) och få bättre plats för
de övriga kärlen!
TÄNK på att vi får betala extra för det som slängs fel – OCH
det kommer i slutändan på hyran! (Onödiga pengar!)
Från kommunens hemsida:

Vi söker någon som kan/vill ta ansvar för soprummen inom
Brf.18 En viss ersättning utgår!
Anmäl dig till ostersundshus18@gmail.com


OBS! Förlorad tagg kostar 200:- som DU får betala! Kontakta
Marklunds så hjälper de dig!
Telefon: 063-77 82 60
E-post: service@marklunds.se



Som orientering kan vi berätta att det installerats nya
motorvärmaruttag som kan styras vi mobiltelefonen.
Medlemmar med motorvärmare har fått separat information.



Föreningen fortsätter sitt energibesparande arbete och just
nu genomförs ett byte av termostatventiler. Det arbetet
förväntas vara klart till sommarsemestern.



Arbetet med genomförandet av våra nya balkonger fortsätter!
Just nu väntar vi framför allt på slutgiltigt godkännande av
byggnadsplanen hos kommunen.



Boka tiden för årsstämman 170601, kom och var med i att
förbättra vår bostadsrättsförening! Exakt tid o plats
återkommer vi med!



OM du vill komma i kontakt med någon i styrelsen gör det
mellan VARDAGAR klockan 09:00 - 19:00.
Om det inte kan vänta till påföljande vardag
ring 0771-860 860!

