Brf Hästens informationsbrev april 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.


Föreningens årsstämma är planerad till 4:e juni. Separat kallelse kommer. Styrelsen ser
just nu över möjligheten att poströsta på grund av rådande läge med covid-19.



Renovering av hissarna har nu påbörjats. 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. Har du akuta behov av hissen ber vi dig att så
snart som möjligt kontakta vicevärden.



Vår nya gemensamma lokal på Karlagatan 38 börjar nu bli klar. Den kommer fungera som
en övernattningslägenhet med två tillhörande sängplatser. Information om bokning och
kostnad kommer aviseras i ett senare skede.



Vi påminner om att vicevärdskontoret flyttats till ett rum i tvättstugan på Karlagatan 32.
OBS! Tiden för vicevärdskontoret förblir densamma, onsdagar 17:30-18:30.



6st varmförråd finns att hyra 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.



Vi har den senaste tiden haft störningsjouren (Securitas) till oss nattetid på grund av
störningar. Tänk på att störningsjouren innebär en omfattande kostnad och om ett
störningsärende inte påvisar en faktisk störning blir anmälaren betalningsskyldig. Sök om
möjligt alltid kontakt med din granne, alternativt kontakta vicevärden.



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. Mellan 22.00 – 07:00 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
Ta hand om varandra och följ myndigheternas råd rörande covid-19.
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