Nyhetsblad – februari 2014
Motioner till årsstämma
Den 15e maj kommer vår årsstämma äga rum i Fruängens kyrka, vi hoppas på att se så många som möjligt.
Separat kallelse kommer senare. Vill ni lämna in en motion så gör ni det senast 31a mars. Ni kan lämna er
motion via epost till info@brfdoktorn.se eller lämna in skriftligen i föreningens brevlåda vid föreningslokalen.

Tvättcylindrar
Vi vill påminna alla att se över sina tvättcylindrar. Varje lägenhet har rätt att ha en cylinder och på denna ska
lägenhetsnummer tydligt framgå. Vi kommer inom kort att göra en ny utrensning av cylindrar och plocka bort
eventuella dubbletter samt cylindrar utan lägenhetsnummer.
För att beställa cylinder vänder ni er till Ädelharts, använd kontaktformuläret på deras hemsida:
http://www.aedelharts.se/index.php/kontakta-oss
Vid beställning uppge att låscylinder skall vara av “Copyrama”-typ, färg röd, ert lägenhetsnummer samt namn.
Ange även leveransadress. Betalning sker i förskott genom insättning på BG 673-9254 (Ädelharts AB).
Cylindern kostar 203 kr inklusive frakt. Märk betalningen med namn. Efter betalning sker leverans inom 2 till 3
dagar.

Rutin vid felanmälan
Alla fel som inte är mycket akuta skall anmälas till föreningens styrelse! Maila oss på: info@brfdoktorn.se eller
ring på 076-262 36 64. Småfel som är lätta att åtgärda kostar annars föreningen stora summor. Riksbyggen
debiterar av naturliga skäl bilresa och dylikt när de rycker ut, även om felet i sig är billigt och enkelt att åtgärda.
När du kontaktar styrelsen har vi möjlighet att lösa problemen billigare, och ibland helt kostnadsfritt.
Anmälan sker alltså fel enligt följande:
1. I första hand via e-post info@brfdoktorn.se (eller ring 076-262 36 64)
2. Vid akuta fel som hotar skada av lokaler - Riksbyggens felanmälan på telefon: 0771-860 860
OBS! Denna rutin är även för ditt eget bästa! Anlitas Riksbyggen för fel som inte hör till den gemensamma
föreningens ansvar blir Du/Ni fakturerad för felet!

Fläktar i garage
Det har kommit till styrelsen kännedom att det förekommer att boende har kraftiga fläktar i garagen. Dessa
kostar alla medlemmar mycket pengar i längden. Vi vädjar därför till er alla som av någon anledning har fläkt i ert
garage att inte använda dessa. Eventuellt vatten i garagen tas bäst bort med kvast och raka.

Trivselregeler uppdaterade
Följande två punkter är uppdaterade i våra trivselregler:



Förvara inte barnvagnar eller liknande i trapphuset eftersom det utgör en fara vid brand och utrymning.
Barnvagnar kan förvaras i barnvagnsförråden eller i respektive lägenhet.
Undvik att ha egna dörrmattor i trapphusen eftersom det försvårar trapphusstädningen.

Vänliga hälsningar styrelsen BRF Doktorn

