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Facebook	  för	  medlemmar,	   Styrelsen	  når	  du	  via	  e-‐post:	   Besök	  vår	  hemsida:	  
	   gå	  med	  idag:	  BRF	  Doktorn	   info@brfdoktorn.se	   www.brfdoktorn.se	  
	  

Takprojekt	  
Styrelsen	  tog	  in	  anbud	  från	  fem	  olika	  entreprenörer	  för	  byte	  av	  takbeläggning	  och	  vi	  valde	  att	  gå	  
vidare	  med	  Vikens	  Plåt	  &	  Tegel	  AB.	  
	  
Arbetet	  kommer	  att	  delas	  upp	  i	  tre	  etapper	  och	  först	  ut	  blir	  DW2-‐22.	  Resterande	  tak	  från	  DW24-‐
50	  renoveras	  nästa	  år.	  	  
	  
Entreprenören	  startar	  vecka	  32	  med	  att	  montera	  Combisafe	  takskydd	  och	  sedan	  rivning	  av	  det	  
gamla	  teglet	  vecka	  33.	  De	  kommer	  att	  lägga	  om	  taket	  med	  ny	  papp,	  läkt	  och	  nya	  lertegelpannor.	  	  
	  
Information	  sätts	  upp	  i	  berörda	  portar	  när	  det	  närmar	  sig.	  Enligt	  tidplan	  beräknas	  arbetet	  vara	  
klart	  vecka	  49	  men	  vädret	  kan	  ha	  viss	  påverkan	  och	  tidplanen	  kan	  komma	  att	  revideras.	  
	  
Lokalprojekt	  
Stämman	  röstade	  enhälligt	  16/5	  för	  styrelsens	  proposition	  att	  del	  av	  föreningslokalen	  (ca	  130	  
kvm)	  får	  omvandlas	  till	  fyra	  bostadsrätter.	  Det	  kommer	  även	  att	  byggas	  ett	  nytt	  övernattningsrum	  
med	  dusch	  och	  toalett	  samt	  ett	  nytt	  mötesrum.	  	  
	  
Stämma	  
Föreningen	  hade	  sin	  ordinarie	  stämma	  16/5	  och	  35	  röstberättigade	  medlemmar	  deltog.	  Stämman	  
valde	  ny	  styrelse	  och	  valberedning,	  vilka	  som	  ingår	  står	  på	  hemsidan	  eller	  i	  portarna.	  Om	  du	  vill	  ha	  
en	  kopia	  på	  stämmoprotokollet,	  e-‐posta	  till:	  info@brfdoktorn.se.	  
	  
Information:	  Nyhetsbrev	  &	  Facebook	  
Styrelsen	  skickar	  ut	  nyhetsbrev	  4	  gånger	  per	  år	  med	  information	  till	  boende.	  Hör	  gärna	  av	  dig	  till	  
oss	  med	  förslag	  på	  innehåll	  som	  du	  tycker	  är	  bra	  att	  vi	  skriver	  om.	  Men	  vid	  mer	  akuta	  ärenden	  
skickas	  e-‐post	  ut	  till	  alla	  som	  har	  anmält	  e-‐postadress	  alternativt	  lägger	  vi	  ut	  en	  nyhet	  på	  hemsidan	  
och	  i	  föreningens	  Facebook-‐grupp.	  Gruppen	  är	  endast	  för	  boende	  i	  Brf	  Doktorn	  och	  här	  delas	  allt	  
möjligt	  mellan	  boende,	  så	  är	  du	  inte	  medlem	  ännu	  –	  ansök	  nu.	  	  
	  
Sommartid	  
Nu	  är	  det	  sommar	  och	  många	  är	  bortresta.	  Vi	  får	  hjälpas	  åt	  att	  hålla	  koll	  på	  eventuella	  inbrotts-‐
försök,	  stöld	  av	  cyklar	  och	  att	  entrédörrar	  plus	  källardörrar	  är	  stängda	  så	  att	  inte	  obehöriga	  kan	  ta	  
sig	  in	  i	  fastigheterna.	  Ser	  du	  att	  misstänkt	  aktivitet	  pågår	  –	  ring	  Polisen	  direkt.	  	  	  
	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  

Styrelsen	  
Brf	  Doktorn	  

	  
	  


