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VIKTIGT MEDDELANDE!
Föreningen sänker avgiften med 7,5%
från och med den 1/1 år 2000.
Det kan vi göra pga att våra omkostnader har minskat och att en del skatter inte har höjts.
Det är alltid roligt att kunna gå ut med
ett sånt här meddelande i vår tidning!
Vi sänker även hyran för parkeringsplatserna med 5%.
Det kommer ändå att satsas en hel del
på att rusta upp det som varit eftersatt
i några år.
En kartläggning har gjorts tillsammans
med vår förvaltning om vad som är
mest akut att åtgärda.
Vi återkommer med en mer precis åtgärdslista när styrelsen har satt en
prioritetsordning på allt som behöver
göras.

NYTT
POSTGIRONUMMER!
Ecuro kommer att ha nytt postgironummer på våra avgiftsavier nästa år
och det är: 481 01 02-6.

Segelflygaren nummer 44

Vi i styrelsen:
Ordf. Peter Thyselius
Tel. 604 28 83
Vice ordf. Jean Carpentier
Tel. 93 32 23
Sekr. Desirée Solhall
Tel. 93 46 85
Ekonomi Eva Jansa
Tel. 724 87 27
Infoansv Leif Holmgren
Tel. 604 38 41
Lokalansv. Torbjörn Roth
Tel. 724 77 77
Bastuansv. Sigvard Magnusson Tel. 94 27 94

Ecuro :
Felanmälan
Tel. 29 03 25
(Vardagar 7-16, lunch 11-12)
Lena Johansson
Tel. 404 03 06
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NYA REGLER I
TVÄTTSTUGAN
Som ni kanske har märkt så har styrelsen ihop med Ecuro gjort i ordning nya
regler för vår tvättstuga.
De är visserligen inte nya men vi har
fått en del kritik på att de var för mycket av ”myndighetsord”och att man inte
kände sig välkommen.
Vi har därför tagit fasta på det när vi
har tagit fram en ny version.
VÄLKOMMEN!
till vår gemensamma tvättstuga
För allas trevnad, så ber vi er följa
dessa regler efter varje tvättpass:
• Gör rent tvättmedels- och sköljmedels-facken
• Torka rent utanpå maskinerna
• Töm torktumlarnas luddfilter
• Torka rent i torkskåpet
• Torka av bänkar och lister
• Gör rent golvet

Vi vill poängtera att dessa regler är till
för att det skall vara trivsamt och tryggt
att bo i vår förening.
Det har till styrelsens förtret kommit in
en del klagomål om just städningen i
tvättstugan. Att göra rent efter sig är
just en sådan punkt som vi tycker är
viktig.
Tyvärr så har vi också problem med att
man använder tvättstugan efter klockan 22.00. Det är väldigt störande för
de boende som angränsar till tvättstugan (gäller också grovtvättstugorna)
Styrelsen uppmanar alla att hålla de
anvisade tvättiderna.
Vi uppmanar härmed alla att följa dessa regler - För allas trevnad!.

Tvättid som ej påbörjats inom 60 minuter får disponeras av annan medlem.
Observera att tvättstugan endast får
användas mellan klockan 07.00 och
22.00.
Mattor och filtar tvättas i grovtvättstugan.
Vid fel på någon av maskinerna var
god kontakta Ecuro
tel. 29 03 25.
Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Segelflygaren
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GRANNFÖRENINGARNA

GROVSOPRUM
Vi har fortfarande stora problem med
obehöriga i grovsoprummet och med
att det slängs alla möjliga saker där
som absolut inte får slängas där.
Alltså:
Lämna inte ut koden till personer
som ni inte säkert vet bor i föreningen!
Kasta endast grovsopor i grovsoprummet - inte glas, metall, bilbatterier, spisar, hemelektronik - dessa
saker måste fraktas till en kommunal sopanläggning.

HÖSTSTÄDNINGEN
Vi vill från styrelsen tacka alla som var
med och gjorde vår årliga träff till en
trevlig upplevelse!

Styrelsen har inlett ett samarbete med
BRF Vingen och BRF Navigatören.
Det är till gagn för alla om vi drar åt
samma håll här på Skarpnäcksfältet.
Vi har t ex diskuterat bredbandsfrågan
(ett hett ämne för tillfället) och en av
föreningarna håller på med en upphandling som vi följer med intresse.
Övriga frågor som togs upp var:
- bättre belysning på våra gator
- klotter och skadegörelse
- brottsbekämpning.
Styrelsen arbetar intensivt med att få
bukt med brottsligheten i vårt område.
Det uppdagades under samtalets gång
att de andra föreningarna har poliser
boende i föreningen, vilket också gör
att de snabbare får hjälp av polisen
när det behövs.
Nästa möte med ”grannarna”kommer
att hållas i början av nästa år.

BELYSNING
I början av nästa år kommer föreningen tillsammans med förvaltningen att
se över belysningen på våra gårdar för
att den ska bli bättre.

SLUTORD
Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar
för året som gått och önskar alla ett
trevligt slut på detta sekel!

NYA MEDLEMMAR
Sedan den 1:a oktober har vi fått sex
nya medlemmar. Vi vill från styrelsens
sida hälsa dem välkomna till vår förening och hoppas att de kommer att
trivas hos oss.
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