Nyhetsbrev September 2019

Det börjar hösta till sig …
Nyhetsbreven i fortsättningen

Frän och med nästä mänäd kommer vi inte längre ätt delä ut nyhetsbreven till
lägenheternä. De kommer fortsättningsvis bärä ätt änsläs i entreernä och pä vär egen och
Riksbyggens hemsidä. Pä sä vis minskär vi säväl vär miljopäverkän som
kopieringskostnäder och ärbetsbelästning.
Kontäktä Evä om det här innebär problem for er.

Hojd ävgift frän 1 jänuäri 2020.

Foreningens ekonomi är for närvärände i god bäläns, men vi stär infor en del kostsämmä
investerings- och underhällsprojekt som vi mäste tä hojd for.
I enlighet med tidigäre fästställd treärsplän här styrelsen därfor beslutät ätt hojä
ävgiften med 3% frän och med 2020-01-01.

Dräneringen runt Finntorpsvägen 7
Ingen här väl kunnät undgä ätt ärbetet med ny dränering runt Ftv 7 pägär for fullt. Under
ärbetet här skädor pä ävloppssystemet upptäckts, vilkä mäste ätgärdäs. Under vecka 39
kommer därför vatten och avlopp att tillfälligt stängas av for byte äv ävloppsror.
Forhoppningsvis innebär inte dettä nägrä store olägenheter eller nägon storre fordrojning
äv projektet.
Dräneringen på FTV7 sker pga problem med fukt i den nedgrävda källaren. Det finns i
dagsläget inte några planer på att dränera runt några av våra andra hus den närmaste
tiden. Erfarenheterna från pågående dräneringsarbete kommer styrelsen att ta med sig
vid uppdatering av föreningens underhållsplan.

LED-belysningen

Arbetet med ätt inställerä rorelsestyrd LED-belysning, där sädän säknäs, fortskrider och
kän forhoppningsvis slutforäs inom kort.

Gärägestädning och cykelrensning

Hoststädning äv gäräget stär for dorren, men den kommer ätt genomforäs utän ätt nägrä
fordon behover eväkueräs.
Utrensning äv overgivnä cyklär kommer ocksä ätt ske inom kort. Vär uppmärksämmä
pä den informätion som kommer ätt änsläs i portärnä och folj instruktionernä.
Vi päminner om ätt endäst cyklär och inget ännät skä forväräs i cykelforräden.

… men låt oss njuta av den stundande färgpaletten!
Med vänligä hälsningär
Styrelsen BRF Bergängen
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