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Nyhetsbrev från Styrelsen för Brf Segelflygaren
Nya Styrelsen
På det konstituerande mötet den 7 maj valdes en ny styrelse som består av
följande personer (understrukna namn är nya ledamöter)
● Leif Sjölund, Ballonggatan 7. Ordförande
● Marita Heiligers, Skarpnäcks allé 35. Vice Ordförande
● Anna Svantesson, Uppvindsgatan 4. Ekonomi
● Erik Koskelainen, Ballonggatan 3. Sekreterare
● Gunnar Maxe, Glidflyktsgatan 6. Ledamot
● Gustav Sandqvist, Segelflygsgatan 37. Ledamot
● Mohammed Sayadi, Ballonggatan 1. Ledamot
● Yvonne Schain, Ballonggatan 5. Ledamot
● Ewa Wachtmeister, Uppvindsgatan 8. Ledamot
● Inge Hjalmarsson, HSB-ledamot.
Vi hälsar de nya ledamöterna välkomna till styrelsen och tackar våra tidigare
ledamöter Kalle Dolk och Eva Tillman för deras tid i styrelsen. Själv har jag
suttit i styrelsen i 3 år och hoppas att jag tillsammans med övriga i styrelsen
ska kunna bidra till tydliga förbättringar i vår förening.
Tvättstugerenoveringen
I slutet på april skrevs kontrakt med GES Entreprenad AB att utföra
renoveringen under 2014 och 2015. Alla tvättstugor kommer att förses med
klinkers på golven och hel-kaklade väggar. Kostnaden för renoveringen är
beräknad till närmare 6 miljoner kronor. Till detta kommer kostnaden för
tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar som är beräknad till ca 5
miljoner kronor. Den första etappen beräknas vara klar före midsommar.

Sophanteringen
Nu har det gått ett par månader sedan ett grovsoprum och ett miljörum blev
till ett enda miljörum. En av anledningarna var att det dumpades alldeles för
mycket grovsopor av utomstående, bl.a. ett 50-tals kök som inte kom från
vår förening. Detta kostade föreningen flera tusen kronor. Det var på
rekommendation av Big Bag som ändringen gjordes. Vi ser fortfarande att
miljörummet blir överfullt ibland och tar gärna emot synpunkter på hur detta
problem ska lösas.
Andra problem med sophanteringen är stoppen i
sopnedkasten. Dessa inträffar alltför ofta och innebär
stora och helt onödiga kostnader för föreningen. Kasta
inte pizzakartonger och liknande i sopnedkasten. Vik ihop
dessa istället och stoppa i soppåsen. Kom också ihåg att
stänga luckorna i sopnedkasten.

Upprustning av gårdarna.
Under april och maj har lekplatsen på Segelflygaren
blivit upprustad. Arbetet utfördes av vår markentreprenör Trivselträdgårdar.

Garaget
Dörrarna i trapphusen kommer att upprustas under sommaren. Sex dörrar ska
bytas ut och resten målas om. Det pågår även en uppfräshning av ett av våra 5
skyddsrum samt ett skyddsrumsförråd. Anledningen är att vi som
fastighetsägare är skyldiga att hålla skyddrummen i så bra skick att dessa
kan göras om till aktiva skyddsrum inom 48 timmar i händelse av höjd
beredskap. Tillsynsmyndighet för skyddsrummen är MSB (Myndigheten för
Samhällskydd och Beredskap)

Brandskyddet
HSB Fastighetsservice kommer att utföra systematiskt brandskyddarbete i
alla gemensamma utrymmen. Detta innefattar bl.a. entréer, trapphus och
loftgångar och görs i syfte att öka brandsäkerheten i fastigheterna.
När det gäller brandskyddet i lägenheterna så är det ditt ansvar som
lägenhetsinnehavare att se till att det finns fungerande brandvarnare och
eventuellt brandsläckare i lägenheten. Godkända brandvarnare som kan rädda
livet på dig, din familj och även dina grannar, kostar mindre än 100 kronor
styck och finns att köpa på bl.a. Clas Ohlson.
Ring så öppnas portlåset
Många har fortfarande problem med detta nya system. Så här fungerar det;
● Ring 086046357 från ett registrerat telefonnummer
● Lägg på efter 2 signaler - Dörren öppnas inom 10 sekunder
● Lägg på efter 4 signaler - Dörr-koden blir lika med de 4 sista siffrorna i
det nummer du just ringde från. Den koden försvinner efter 4 timmar.
Om något inte skulle fungera kontaktar du Fastighetsskötaren.
Stopp i avloppet
Om du märker att det börjar rinna dåligt i avloppet i köket,
toan eller tvättstället, försök att åtgärda problemet innan
det är för sent. Det kostar en hel del att anlita en
rörmokare och oftast kan man åtgärda problemet själv med
exempelvist en s.k. sugkopp.
Öppet Hus
Vi kommer fortsättningsvist att ha Öppet hus i
Styrelselokalen på Glidflyktsgatan 1. Alla är hjärtligt
välkomna att titta in och ställa frågor om allt som rör vår
förening. Första tillfället blir 28 maj mellan 18:30 occh 19.00

Trappombud
Vi saknar fortfarande trappombud på några adresser. Trappombudets
uppgifter är att bl.a. fånga in synpunkter från andra boende i samma trapphus
och är alltså en viktig länk mellan styrelsen och medlemmarna. Mer om detta
på hemsidan under Kontakter -> Trappombud
Vår energiförbrukning
Efter sommaren kommer vi på försök att grafiskt presentera vår
energiförbrukning i både kronor och kilowattimmar. Detta ska ske månadsvist
och visa 12 månader eller mer bakåt i tiden. Vi hoppas att detta ska ge större
insikt om var våra tunga kostnader finns och att det faktisk går att påverka
dessa.
Här är några enkla spartips (Källa: SCB, Svenskt vatten, Hyresgästföreningen)
● Diska och skölj inte under rinnande vatten. Diskmaskin ger gene
rellt lägre
vatten
förbrukning än handdisk. Skölj inte av disken med varmvatten.
● Att tvätta i 40 grader i stället för 60 kan nästan halvera
energianvändningen.
● Duscha hellre än bada i badkar.
● Sänk värmen. En grads minskning ger 5 procents besparing.
● Om det är möjligt – sänk temperaturen till 15 grader när du reser bort.
Sov inte med öppet fönster vintertid.
● Värme står för 11,3% och vatten för 4,7% av Sveriges kommunala
bostadsbolags kostnader.
Det var allt för den här gången. Nästa nummer av Flygbladet kommer ut strax före
midsommar. Passa på och njut av vårsolen tills dess.
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