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Gårdsstädning
Söndagen den 28/4 kl 10-12. Vi uppmanar alla medlemmar att notera datum
och klockslag. Styrelsen hoppas på sol och värme. Det blir korvgrillning med
kaffe och kakor efteråt.
Årliga garagestädningen 13-14/5
Måndag den 13/5 kl. 7-16 sker garagestädning på plan 3-8. Det råder
parkeringsförbud på dessa plan denna dag. Hyrestagare får denna dag parkera
på gästparkeringen i mån av plats utan kostnad.
Tisdag den 14/5 kl. 7-14 sker garagestädning på plan 1-2. OBS! Ingen
parkering på plan 1 (gästparkeringen) och på plan 2.
Pågående projekt i föreningen
Byte av låssystem i kvarteret Uppvinden ska påbörjas under april månad.
Särskild information till de boende i kvarteret kommer.
Brandsäkerhet i trapphusen
Styrelsen håller för närvarande på att utarbeta brandsäkerhetsföreskrifter för
trapphusen och en utbyggnad av brandskyddet.
I tidigare nummer av Flygbladet har vi påmint om att det är av yttersta vikt att
inte förvara material och saker i trapphusen eller loftgångarna som vid en
brand kan utgöra en stor risk.
Trapphus och loftgångar är våra viktigaste utrymningsvägar vid en brand och
måste därför hållas fria från bråte och annat skrymmande som det är förbjudet
att förvara där eftersom varken trapphus eller loftgångar räknas som
förvaringsutrymmen. Räddningstjänst och sjukvårdspersonal måste snabbt
komma fram vid behov.
Saker som förvaras i dessa gemensamma utrymmen kommer efter anmodan
att bortforslas på ägarens bekostnad.

Skadegörelse i vissa portar
Under senaste tiden har det förekommit skadegörelse i vissa av föreningens
portar. Kodlås har förstörts, glas i branddörrar och hissdörrar skadats.
Håll utskick och fråga gärna den som inte verkar bo i ditt trapphus, men som
tagit sig in. Meddela gärna styrelsen om du ser något.
Se till att grindarna in till gårdarna hålls stängda!
Påminnelse om nya kandidater till valberedningen
Du som är intresserad av att arbeta i styrelsen har ännu till och med den 29
mars möjlighet att anmäla detta till valberedningen.
Träffa styrelsen
Styrelsen finns alltid anträffbar på onsdagar kl 18 – 19.
Du kan också nå oss per telefon 076-327 26 71.
Träffa fastighetsskötaren
När det gäller saker som rör fastigheten, t ex, nycklar och tags, skador i
lägenhet, trapphus och gårdar ska du ta kontakt med vår fastighetsskötare.
Han träffas på expeditionen på Glidflyktsgatan 1 måndag -fredag 7:00 – 8:00
Telefon och e-mail till fastighetsskötaren finns på vår hemsida.
brfsegelflygaren.se >Kontakter>BRFkontakter>Fastighetsskötare
På sidan kan du också direkt göra en felanmälan.

Gå in på facebook.com/segelflygaren
Du kan läsa Flygbladet via hemsidan också. Gå in på www.brfsegelflygaren.se Gå till [Aktuellt] och klicka på [Flygbladet]. Där har du
skriften i pdf-format. Därifrån kan du också länka dig vidare till gamla nummer av Flygbladet.

