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Gårdsstädning
Söndagen den 28/4 kl 10-12. Vi kommer att ha besök av vår nya entrepenör,
Trivselträdgårdar, två personer som kan ge tips på skötsel av trapphusens egna
lotter.De trapphus som har sina trädgårdsredskap i VVS-rummet där låset
bytts ut får hjälp av styrelsen att under städdagen låsa upp.

Ordinarie föreningsstämma 7/5 kl 19
i Skarpnäckskyrkans föreningssal
Fika och fralla från kl 18:30 då också styrelsen finns på plats. Kallelse till
stämman finns uppsatt på anslagstavlorna. Alla medlemmar kommer att få ett
exemplar i brevlådan av föreningens årsredovisning.
Gör din röst hörd! Kom till mötet!
Pågående projekt i föreningen
Byte av låssystem i kvarteret Uppvinden är för tillfället uppskjutet. Styrelsen
inväntar information från vår leverantör p g a händelsen med skadegörelse på
portkod under påsken.
Reparationer av murkrön och spaljéer på Ballonggatan 1-7, arbetet fortsätter
nu när snön har smultit.
Skadegörelse på portkodsdosor
Under senaste tiden har det förekommit skadegörelse på vissa av föreningens
portkodsdosor. 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.
Lappar om detta har satts upp i varje port. Ring larmcentralen 112 och begär
polisen. Meddela att brott pågår.
Se till att grindarna in till gårdarna hålls stängda!
Vi har tyvärr upptäckt hundbajs på innergårdarna. Självklart ska hundägare
plocka upp efter hunden. Inga hundar får rastas på innergården eller
trapphusgården.

Träffa styrelsen
Styrelsen finns anträffbar på onsdagar kl 18 – 19. Du kan också nå oss per
telefon 076-327 26 71 eller maila: styrelsen@segelflygaren.info.
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
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