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Information om fastighetsskötaren
Allgranth AB är brf Segelflygarens fastighetsskötare.
Du kan nå fastighetsskötaren på tre olika sätt:
Personligt besök:
Glidflyktsgatan 1, måndag-fredag 07.00-08.00
Telefon:
070-775 62 40, måndag-fredag 07.00-16.00
e-mail:
fastighetsskotare@segelflygaren.info
Nya låssystemet och utlämning av tags
Du har fortfarande möjlighet att hämta ut dina tags om du inte gjort det än.
Kom till föreningslokalen onsdagar mellan 18-19.
Trapphusen
Inga cyklar, inga barnvagnar eller annat bråte får förvaras i trapphusen. Endast
blommor i keramikkrukor får finnas i trapphusen och de får inte stå i vägen för
utrymning. Brevlådor, där sådana finns, ska vara upphängda på väggen. Tänk
på att vid en brand är trapphusen utrymningsväg och att inget som förhindrar
framkomligheten får förvaras där.
Loftgångarna
Dessa är också utrymningsväg vid brand. Allt brandfarligt material måste
flyttas från loftgångarna. Det ska finnas en utrymningsgång på 1,2 meter.
Inga granar får finnas varken på loftgång eller i trapphus.

Viktigt att tänka på i hemmet
Tänk på att kontrollera brandvarnaren så att du vet att den fungerar. Har du
ingen skaffa då en skyndsamt.
Lämna inga levande ljus tända när du inte är i rummet. Ha inget brandfarligt i
närheten av brinnande ljus. Se över dina elljusstakar och andra lysande
julprydnader.
Medlemsavgiften
Det blir ingen höjning av medlemsavgiften för år 2013.
Informationstillfälle om budget 2013
Styrelsen planerar att hålla några informationstillfällen i Januari nästa år i
samband med frågestunden onsdagar 18-19. Mer information om detta i nästa
nummer av Flygbladet.
Träffa styrelsemedlem
Styrelsen vill påminna alla medlemmar som har frågor och funderingar kring
boendet att komma till föreningslokalen på Segelflygsgatan 18 onsdagar
mellan kl. 18-19 för en pratstund.
Kolla Flygbladet på Facebook. Gå in på facebook.com/segelflygaren
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