Infobrev 10 - 2018
till de boende i Brf Braxen
Det går INTE att E-maila eller svara till denna adress, om ni vill kontakta styrelsen hänvisar vi er till
styrelsens E-mail: styrelsenbraxen@googlegroups.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Garaget
Från och med 1 januari 2019 kommer det inte behövas några Parkeringslappar i framrutan på bilarna
till de som har garageplats, alla som hyr plats loggas i en garageliggare så det är noterat vilken plats
som är uthyrd.
Byte av portkod
Ny portkod kommer gälla från och med 15 januari 2019 (OBS: nytt datum mot senaste infobrev)
-Koden mailas ut i separat mail när det börjar närma sigCykel & barnvagnsförråden -inventering
Inventeringen är gjord och cyklar har plockats bort, dessa fås tillbaka mot beskrivning fram till
1 mars 2019 då de slängs.
Cykel & barnvagnsförråden är till för just cyklar och barnvagnar, vi ber er därför ta bort: pulkor,
leksaker etc från dessa förråd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Felanmälan
HSB har hand om vår tekniska förvaltning.
Du ska vända dig till deras servicecenter för felanmälan och frågor kring ärenden gällande föreningens
fastigheter och mark.
Telefon Servicecenter: 010-442 11 00
Telefontid: vardagar mellan klockan 07.00-17.30
Du kan även göra en anmälan på: www.hsb.se/stockholm
Lämna info: Bostadsrättsförening, Namn, Adress, Lägenhetsnummer, ärende och kontaktuppgifter
(Lgh-nummer står angett ovanför din lägenhetsdörr)
Du som medlem i bostadsföreningen debiteras för sådana ärenden som är
självförvållande/handhavandefel eller inte omfattas av vårt avtal eller garanti.

Föreningens hemsida
Vår förening har en bra hemsida där all matnyttig information finns. Exempelvis kontaktuppgifter för
felanmälan till vår fastighetsförvaltare HSB, stadgar, trivselregler, m.m. Gå gärna in regelbundet för att
se om någon ny information lagts upp. Hemsidans adress är:

www.brfbraxen.se

Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

styrelsenbraxen@googlegroups.com

You can not email or reply to this address, if you want to contact the board, please see the board's email: styrelsenbraxen@googlegroups.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------Garage
As of January 1, 2019, there will not be a need for any parking patches in the front window of the cars
to those who have garage space, all that rental space is logged in a garage document so it is stated
which place is rented.
Change of door code
New door code will be valid from 15 January 2019 (Note: new date against last Infoletter)
-Code will be sent out in a separate e-mail when it is getting closerBicycle & Strollers – Inventory
Iinventory is done and bikes have been removed, these are obtained back against description until
March 1, 2019 then they are thrown away.
Bike & Stroller-storehouse is just for bikes and stroller, we ask you to remove: sleds, toys etc from
these stores.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------HSB is caring for our technical management.
You should contact their Service Center for reporting fault and if you have questions regarding issues
related to the property and land of the association.
Telephone Service Center: 010-442 11 00
Phone Hours: Weekdays between 07.00-17.30
You can also make a notification at:
www.HSB.se/Stockholm
Leave Info: Housing association, name, address, apartment number, Case and contact details (APT
number listed above your apartment door)
You as a member of the housing association will be charged for cases which you have caused
yourself or not are covered by our agreement or warranty.

The Association's website
Our association has a good website where all the useful information is available. For example, contact
details for reporting fault to our Property manager HSB, bylaws, comfort rules, etc. Please visit
regularly to see if any new information has been posted. The address of the website is:
www.brfbraxen.se
Best regards from
Board BRF Bream
Styrelsenbraxen@googlegroups.com

