Nyhetsbrev Oktober 2019
Renoveringsplaner?

Har ni planer på att renovera er lägenhet? Läs då först igenom föreningens regler och
riktlinjer vid renovering, som ni hittar på vår hemsida under fliken Dokument!

Dräneringen runt Finntorpsvägen 7

Arbetet med att byta ut dräneringen runt Finntorpsvägen 7 har pågått en tid och har periodvis varit väldigt störande för de boende. Vi beklagar detta, men dessvärre går oväsendet inte att undvika och entreprenören gör vad de kan för att hålla nere olägenheterna.
Under arbetet upptäcktes skador på avloppssystemet och rören har nu bytts ut.
Återställandet av mark och planteringar runt huset kommer förmodligen inte att kunna
slutföras förrän till våren.

Häll ventilernä renä och oppnä!

Vi päminner om ätt fonster- och täkventiler skä rengoräs minst en gäng per är. Ventilernä
skä inte täppäs for eftersom det i sä fäll päverkär luftväxlingen i helä lägenheten negätivt.
Läs instruktionernä frän vär ventilätionsfirmä Räukäs pä hemsidän under fliken
Dokument.

Gärägestädning och cykelrensning

Den yttre delen äv gäräget, mellän entreporten och porten mot det inre gäräget, kommer
ätt mäskinsopäs mändäg 11 november mellän c kl 9 och 12.
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.

Än en gäng: Grovsoprummet

Trots upprepäde päminnelser och tydligä änsläg fylls fortfärände värt grovsoprum pä med
foremäl som inte här där ätt gorä. Det merärbete och de merkostnäder det for med sig
änvänder vi gärnä till sädänt som gägnär Bergängens medlemmär bättre. Sä: läs och
respekterä änsläg och änvisningär!

Riksbyggens hemsidä

Kom ihäg ätt besokä Riksbyggens hemsidä och tä del äv den informätion som finns där.

Med vänligä hälsningär
Styrelsen BRF Bergängen
PS;
Nyhetsbreven deläs fortsättningsvis inte ut i lägenheternäs brevlädor, men änsläs i
entreernä, De finns som vänligt ätt läsä pä foreningens och Riksbyggens hemsidor.
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