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Brf. Gullvivans styrelse 2021-2022
Ordförande

Ledamot

Ledamot

Villy Olsen
Hbv 114
Tfn 070-281 51 86

Kristina Wallin
Hbv 129
Tfn 0589-146 96

Gunilla Adolfsson-Migliore
Hbv 52
Tfn 0589-124 07

Sekreterare

Ledamot

HSB´s representant

Annika Suomela
Hbv 61
Tfn 070-239 76 16

Göran Andersson
Hbv 74
Tfn 070-126 34 20

Tommy Pehrsson
Tfn 073-070 24 80

Ledamot

Ledamot

Revisor

Mats Saxin
Hbv 58
Tfn 070-542 98 13

Anita Axelsson
Hbv 65
Tfn 070-201 17 24

Gun Britt Karlsson
Hbv 125
Tfn 0589-179 06

Vicevärd/fastighetsskötare
Christer Gustavsson

Telefontid
Måndag-fredag kl. 09.00 - 09.30
Mob.070-872 82 72
Tfn. 0589-134 20

Expeditionen (Hus 21)
Måndag- fredag kl. 09.00-09.30
Tisdag kväll
kl. 19.00-19.30
OBS: endast öppet 2;a tisdagen i månaden

Swish: 123 199 82 28

mail:exp.gullvivan@telia.com

STYRELSEN Har ordet

N

u får vi hoppas att sommaren äntligen är här
och att alla tar sitt ansvar i denna pandemi och
vaccinerar sig.
Årsstämman 25 maj 2021, blev även i år speciell.
För att undvika folksamling så hade HSB utarbetade
ett underlag för att endast kunna poströsta. Inkomna
poströster var 58 st.!! ( av 138 st. lägenheter)
Styrelsen vill hälsa våra nya ledamöter välkomna,
Mats Saxin och Anita Axelsson samt
Cecilia Zackrisson som är ny i valberedningen.
Styrelsen utförde den årliga yttre besiktningen den 8/6 och kunde
konstatera att ytterst få och enklare åtgärder krävs. Ännu en gång känner
sig styrelsen tvingad att understryka vikten av ett korrekt användande av
Gullvivans stora röda container. Det slängs mycket material som med lätthet kan slängas i kommunens containrar, utan kostnad för föreningen.
Föreningen har höga kostnader när Gullvivans container skall tömmas och
i allas intresse ber vi de boende att överväga var sakerna slängs och att
föredraga kommunens containrar.
För att få tillgång till tvättstugan så är det obligatoriskt att boka tid!
Förfrågningar ang. laddningsstolpar har inkommit. Styrelsen kommer
arbeta vidare med olika förslag under hösten.
Vi hälsar alla nyinflyttade välkomna till Brf. Gullvivan !
Styrelsen önskar er alla en fin sommar med mycket sol och värme

Rapport från Vicevärd / Fastighetsskötare

N

u är sommaren här efter lång och kall försommar vilket är mycket
uppskattat. Det brukar komma hit hantverkare på sommaren och så blir det
även i år.
Samuelssons Måleri (Nina heter hon) slutför det dom inte hann med i höstas
då vädret och kylan slog till och det är mellanväggana vid ytterdörrarna hos
Hbv. 65 – 104. När det är färdig så kommer alla vita betongväggarna som är
på uteplatsernas, altanernas utsida (inte insidan på uteplatserna, altanerna)
att tvättas och målas. Det är svårt att säga när dom kommer i sommar men
lite spring utanför era sovrumsfönster kommer det att bli.
Dom sista förråden vid Hbv. 105 – 137 kommer AGOBRA att byta panel på
nu i sommar och det är beräknat att dra igång i början på Juli. Håller datumet lite öppet då det är väldigt svårt med byggmaterial i hela landet just nu.
Kommer ut med lappar en vecka innan dom börjar så ni kan ta bort det
ömtåliga i förråden. Samuelssons ska naturligtvis måla förråden och hoppas
nu att dom hinner måla alla förråd innan kylan och regnet sätter stopp.
Vi har ju även sommarjobbare i år också och nu är alla fyra som jobbar bara
från Gullvivan. Det är Charlie och Vilmer som jobbar vecka 24 och 25 och
Leo och Kim som jobbar vecka 25 och 26. Rensa ogräs i sandlådorna och
rabatterna samt tvätta och måla staketet vid gården Hbv. 1 -24 är det dom
ska göra i år och hinns det med så får Leo och Kim hjälpa mig med
häckarna som förra året.
Mina semesterveckor i år är 28 och 29 samt 31 och 32 och då är det stängt
på expeditionen. Vecka 30 kommer jag hit och klipper gräs, oklar om jag
jobbar hela den veckan men klippt kommer det att bli.
Ha en trevlig sommar
// Christer

Vid problem på området






Katastroffall: Ring någon i styrelsen.

Efter ordinarie arbetstid och som ej kan vänta till nästkommande
arbetsdag. (strömlöst, vattenläckage el. dyl.)
Störning: Securitas, 010-470 57 00
Efter utförd utryckning skall rapporten signeras av den som har begärt
denna.
Parkeringsproblem: Securitas, 0771-76 70 00

