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Styrelsen informerar:
Det kommer att byggas
12 laddplatser för elbilar
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Brf. Gullvivans styrelse 2021-2022
Ordförande

Ledamot

Ledamot

Villy Olsen
Hbv 76
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

S

tyrelsen har bestämt att vi skall bygga 12 st. uttag för laddning av
elbilar nere vid den stora vändplanen. Vi hoppas att det är klart till
årsskiftet.
Hjärtstartaren är anskaffad och kommer att monteras inom kort i
tvättstugan.

Vi vore tacksamma att ni kollar igenom korgen med kvarglömda textilier i
tvättstugan. Den kommer att tömmas inom kort då den börjar bli överfull.
Nu är ca 30 st. cyklar omhändertagna från cykelställen och förråden, dom
förvaras till månadsskiftet november/december då dom transporteras till
återbruket.
Vi har fått klagomål från LT Last gällande innehållet i den röda
containern. Endast brännbart får kastas där annars får vi i föreningen en
straffavgift för felsortering. Följs inte reglerna om vad som får kastas i den
röda containern så kan det på sikt bli att den försvinner.
Styrelsen välkomnar förslag och idéer från er boende för att hålla Brf
Gullvivan levande!

Vi hälsar alla nyinflyttade välkomna till Brf Gullvivan!

Rapport från Vicevärd / Fastighetsskötare

N

u är ”hösten” här ! Och jag har fått hjälp av Sten, Sören och Hans med
klippning av buskar samt att ta bort allt ogräs i sandlådorna. Själv är jag på
taken och tätar alla huvar med mjukfog. Hoppas jag hinner klart med alla
huvar innan det blir för regnigt och kallt.
Lekhusen (röda och gröna) vid Hbv. 1-24 ska vi ta bort i höst då dom är
utdömda sedan en tid tillbaks. Vi sår gräs där dom har stått.
Vi kommer att plantera två stycken lönnar på tvättstugegården, ungefär där
Junibackens röda förråd stod förut, dom kommer att bli färgglada på hösten
och kräver inte någon beskäring framöver.
2013 började vi byta panel och måla på området. Och nu är det 2021 och vi
är klar med allt byte av panel på huskropparna samt förråden. Samuelssons
måleri har i skrivande stund 8st. förråd kvar att måla så vi hoppas att dom
hinner färdigt innan kylan kommer annars får dom färdigställa nästa
sommar. Samuelssons måleri målar ju även utsidan av betongväggarna och
det är ju samma sak där, hoppas dom hinner klart i år.
Bergsings Plåt & Montage AB har dragit ett nytt spirorör, frånluft från Nod
centralen till torkrummet där man kopplat på sig på gamla kanalen som inte
används nu när avfuktaren installerades i torkrummet. Allt för att få en
jämnare och svalare luft i Nod centralen.
En hjärtstartare är beställd till dom boende på området och den kommer att
placeras i tvättstugan så att alla kommer åt den. Den vi har beställt är till för
alla åldrar, den passar såväl barn som vuxna.
Mer information hur den används osv. kommer lite senare.
Ha en trevlig höst
// 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

