Brf Hästens informationsbrev september 2017

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.
Denna gång skickas det ut i pappersform till samtliga medlemmar.
Från och med oktober kommer öppettiden för vicevärdskontoret att byta dag. Ny dag är tisdagar,
tiden är densamma 17:30-18:30.
Vi har en ny vicevärd i föreningen, Jack Byskoglund som tillträder tjänsten från och med oktober
2017. Jack är sedan tidigare vicevärd i brf Ritaren på Norrstrand.
”Det känns jättebra att vara på plats hos er i brf Hästen och jag ser fram emot att få träffa er
medlemmar. Ni är en stabil förening med god ekonomi, något jag tillsammans med er skall
förvalta vidare på. Ni är varmt välkomna att besöka mig på vicevärdskontoret under vår nya
öppettid: Tisdagar 17:30-18:30.”
Vi hälsar Jack välkommen samtidigt som vi passar på att tacka Stefan för hans insatser som
tidigare vicevärd.
Gällande värmesystemet så har styrelsen fått in en hel del klagomål senaste tiden att inte värmen
fungerat korrekt och utredning pågår vilka åtgärder som krävs både kort och långsiktigt samt
anpassning underhåll och investeringsplan, vi ser även över situationen kring tvättstugan under
hösten.
Framöver kommer vi mer aktivt arbeta med förenigens hemsida för att nå ut med information till er
medlemmar. Adressen till föreningens hemsida är: www.brfhasten.net
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
Avslutningsvis vill vi påminna 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.

Mot en härlig höst!
Ordförande Thomas Saubach
Vicevärd Jack Byskoglund

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

