Brf Hästens informationsbrev februari 2017

Medlemmar i brf Hästen!
Det är mycket som händer i föreningen just nu! Nedan följer kort information om vad som har hänt
och vad är på gång.
Tvättstugan – vi har fått ett nytt utseende på tvättstugan! Vi har även fått in ett par nya maskiner
samt torkskåp. Se till att kontrollera och gör rent alla filter efter användning. Spontantvättstugan
har blivit flyttad och ligger nu i samma del som övriga tvättmaskiner.
Ny portkod – under februari installerades nya portsystem. Föreningens tidigare lösning med
koppling till telefon har varit ostabil och svårhanterad vilket medfört att styrelsen beslutat om en
stabilare lösning med portkod. Alltså går det inte längre att ringa för att öppna porten.
Ni använder som vanligt er ”tagg” för att komma in, lägg den på övre delen av
knappsatsen. Ni kan även använda er av en portkod som ni kan få av vicevärden.
Värme och vatten – Upphandling pågår att byta ut alla stamventiler för värme och vatten
placerade teknikutrymmen våra fastigheter. Arbete kommer utföras under våren sommar vilket
innebär att vi stundtals kan behöva bryta vattnet. Information om när detta sker kommer
förmedlas ut till berörda trapphus i förväg.
Vattenskador – tyvärr har vi haft ett par incidenter med vattenskador sedan senaste
informationsbrevet. Vi har i samband med ovanstående behövt att bryta vattentillförseln utan
någon förvarning vilket vi ber om överseende med. För att förebygga fler vattenskador önskar vi
att ni kontrollerar era kranar för inkommande vatten. De är oftast placerade under diskhon i köket.
Om de läcker, kontakta omgående vicevärden.
Kom ihåg att alltid kontakta vicevärden om det uppstår problem kopplat till fastigheterna.
Vicevärden nås på telefonnummer: 054-219483 alternativt via mail: hasten@bredband.net
Självklart påminner vi er om sophanteringen: Finns det inga uppmärkta kärl för det ni vill slänga
måste ni själva transportera sakerna till kommunens återvinningscentral. Detta gäller även större
kartonger. Det är heller inte ok att ställa oanvända möbler och skräp utanför våra vindsförråd.
Vi påminner även om att tiden då vicevärdskontoret är öppet är tisdagar mellan 17:30-18:30.

På återseende!
Ordförande Thomas Saubach
Vicevärd Jack Byskoglund
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