Brf Hästens informationsbrev januari 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.


Under december fick vi ett akut stopp i ett avloppsrör som ligger intill Karlagatan 34A.
Detta medförde att föreningen fick påkalla slambil med tillhörande åtgärder för att lösa
problemet. En enormt tråkig kostnad och en direkteffekt av att fel saker spolats ned i
toaletten, då det påträffades bland annat strumpor, blöjor och tops. Vi ber er därför att
använda toaletten för sitt korrekta ändamål framöver, använd våra sopstationer för att
slänga skräp.



Skall du renovera din lägenhet? Ha alltid en dialog med vicevärden innan du börjar. Tänk
på att du som renoverar aldrig får göra ingrepp på fasta installationer såsom värmesystem
eller ventilationssystem. För mer information www.brfhasten.net/stadgar



Datum för årsstämman är planerat till den 4/6. Passa på att träffa styrelsen och att träffa
övriga medlemmar. Årsstämman kommer sedvanligt att hållas i föreningens
vicevärdslokal. Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 31/3.
Kallelse kommer när det börjar närma sig.



Tråkigt nog har vi fått in heldel klagomål rörande störningar från våra medlemmar. Tänk på
att vis hänsyn mot varandra, detta gäller även när ni sätter upp tavlor och använder
slagborr som låter högt. Mellan 22-06 skall det vara tyst i våra trappuppgångar samt att
slagborr enbart får nyttjas mellan 10-18.



Vi får ofta frågor om avgiftsavierna. Dessa kan ni nå direkt via HSB-portalen. Har du frågor
kring hur det fungerar står det mer på HSBs hemsida.



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
Vi vill avslutningsvis passa på att tack er medlemmar för det gångna året och önska er en god
fortsättning!
Ordförande Thomas Saubach
Vicevärd Jack Byskoglund
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