Brf Hästens informationsbrev februari 2020

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.


Renovering av hissar kommer påbörjas under april 2020. Detta medför att berörda hissar
kommer vara stoppade i ca 14 dagar. Vi ber om er förståelse kring detta.
Vilka hissar som blir berörda kommer aviseras i respektive trapphus.



Lokalen där vicevärdskontoret huserar håller just nu på att byggas om. Tanken är att
denna lokal på Karlagatan 38 skall fungera som en övernattningslägenhet och
renoveringsarbetet beräkna stå klart under slutet av våren. Mer information om
övernattningslägenheten kommer.
Vicevärdskontoret flyttas till ett rum i tvättstugan på Karlagatan 32. OBS! Tiden för
vicevärdskontoret förblir densamma, onsdagar 17:30-18:30.



Vi får många frågor om avier (betalningar förföreningsavgiften). Dessa avier kan du som
medlem hämta manuellt via HSBportalen. Om du inte vet hur du loggar in eller hur
HSBportalen fungerar kan du vända dig till vicevärden.



Just nu håller 6st varmförråd på att färdigställas i källaren på Karlagatan 36. Är du
intresserad av att hyra ett av dessa förråd? Skicka en intresseanmälan till mail
hasten@bredband.net för mer information om när dessa är klara samt kostnad.



I samband med asfaltering så korrigerades även vårt interna passersystem för dörrar och
tvättstugan. Detta är nu driftsatt och skall se till att bokningen för tvättstugan kommer vara
mer stabilt. Vi tackar för er tålmodighet då bokningen till tvättstugan länge varit ett problem
hos föreningen.



Vi påminner även om jourtelefonen till våra fastighetsförvaltare. Sök alltid kontakt med
vicevärden innan fastighetsjouren kontaktas. Du som innehavarare står alltid som
beställare om inget annat uppges. Undantag gäller vid akut vattenskada eller risk för
personskada.



Utredningen om kvalitén på föreningens stammar fortsätter. Förhoppningen är att
information skall kunna delges under årsstämman.

Sist ut vill vi påminna om två självklara saker:
- Tänk på sophanteringen, vik ihop kartonger och sortera rätt.
- Tänk på era grannar. Efter 22.00 skall det råda en icke störande ljudnivå.
På vår hemsida http://www.brfhasten.net/ finns uppdaterad information om ordningsregler,
stadgar och annan bra i information
Ansvarig fastighetsskötare nås på telefonnummer: 054-219483
Vicevärden nås via mail: hasten@bredband.net
Vi önskar er alla en trevlig vår!
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