Brf Hästens informationsbrev april 2019

Medlemmar i brf Hästen,
Det ni nu håller i handen är ett informationsbrev från föreningen. Med detta vill vi förmedla ut vad
som just nu sker och händer i föreningen samt vad som är på gång inom den närmsta framtiden.
Meddelandet skickas ut i pappersform till samtliga medlemmar.


Styrelsen har under en längre tid tagit mot flertalet klagomål rörande fastighetsskötseln.
Alltifrån städning i trapphusen till en bristfällig utvändig skötsel. Styrelsen har under våren
genomfört en ny upphandling som lett till att HSB tar över skötseln av fastigheterna med
start från 1/4-2019. Har ni några frågor kring detta, kontakta vicevärden.



Föreningen står inför en utmanande sommar när det gäller den beslutade
underhållsplanen. Som ni alla vet har vår asfalt stora brister, främst kring våra
parkeringsplatser, därför har styrelsen beslutat om ett omfattande asfalteringsprojekt som
startas igång under andra kvartalet 2019. Styrelsen ber om er förståelse med de
komplikationer som detta kommer innebära. För er som har parkeringsplats kommer
kompletterande information att komma ut inom kort.



Styrelsen har tagit fram en lägenhetspärm för varje lägenhet som finns att hämta upp på
vicevärdskontoret. Denna pärm skall finnas i varje lägenhet och innehåller väsentlig
information om föreningen samt vilket ansvar som gäller för dig som lägenhetsinnehavare.



Föreningen planerar att genomföra en cykelstädning inom den närmsta framtiden. Mer
information om detta kommer, men redan nu ber vi er medlemmar att se över era cyklar
och rensa bort de som inte längre används.



På föreningens hemsida www.brfhasten.net finns information gällande våra stadgar och
ordningsregler samt tidigare informationsbrev

Kom ihåg att alltid kontakta vicevärden om det uppstår problem kopplat till fastigheterna. Beställer
ni själva arbeten blir ni även betalningsskyldiga. Vicevärden nås på telefonnummer: 054-219483
alternativt via mail: hasten@bredband.net
Sist men inte minst, årets sommarblommor kommer inom kort att sedvanligt planteras i våra
blomkrukor.

Ordförande Thomas Saubach
Vicevärd Jack Byskoglund

Brf Hästen
Tel: 054-219483
www.brfhasten.net

