Medlemsbrev
Bromma september 2018

Hej granne!
Nu börjar den fantastiska sommaren lida mot sitt slut. För oss i styrelsen har i
stället arbetsåret börjat med mycket på gång. Vi vill med detta brev informera lite
kort om vad som händer så att du känner att du har möjlighet att höra av dig med
dina åsikter och veta vad du har att vänta dig framöver.
– Installationen av bergvärmen har påbörjats. Några pumpar är redan på plats
och igång. Vi väntar på en ny elstation vid Riksbyvägen som ska förse kvarteren
Braskudden, Handduken och Täcket med el till pumparna. Därefter räknar vi
med att snart både ha en bättre reglering av värmen och spara pengar.
– Nya porttelefoner monteras under september-november. Som du sett har vi
sänt ut information och begärt in telefonnummer för att kunna installera det nya
systemet med telefonstyrda portlås. Införandet är ett resultat av ett beslut på
årsmötet.
– Uteplatserna är färdigställda. Möblerna kom på plats först i början av okt.
Planteringsarbeten återstår. Vi hoppas att du kommer att kunna njuta sköna
höstdagar där och få glädje av dem framöver.
– Som du säkert sett har skorstenen tagits ner. Den var i allt för dåligt skick för
att kunna sparas. Vi kommer att behålla nederdelen och ställa i ordning en
uteplats där och göra den fin med en plantering.
– Vi håller på att titta över utebelysningen och skaffa in fler lampor. Det är mörkt
på många ställen mellan husen och detta vill vi göra något åt.
– Det är många som behöver tvätta och använda våra bokningsbara tvättstugor
och spontantvätt. Det kommer att sättas upp tydligare regler för vad som gäller.
Det är till exempel inte tillåtet att samtidigt använda både tvättstuga och
spontantvätt eller fler än två maskiner med tillhörande torktumlare i
spontantvätten. Låt inte heller tvätten ligga kvar utan ta ur den så snart den är
klar. Läs mer i tvättstugan!
Vi önskar dig en trevlig höst och välkomnar synpunkter för att göra vår förening
ännu bättre!
Styrelsen brf Brickbandet

