Informationsbrev 1/2018
Hjärtstartare
Det finns nu två hjärtstartare på plats, den ena placerad vid
Henriksdalsringen 2 innanför staketet (styrelselokal)
och den andra vid föreningskontoret i gula huset på insidan mot gården.

Fuktskador
Det är mycket viktigt att vi håller koll på golvbrunnar och skador i golvmaterialet som kan
orsaka fukt och skador på golvbetongen i badrum och grovkök. Vid minsta misstanke om
sprickor i brunnar, golvmattor, skarvar eller vid klart synliga skador/revor kontakta
föreningskontoret för åtgärd.

Grovsoprum
Vi har en stor kostnad i att våra soprum fort blir fulla av större grovsopor. Vi har ett släp till
förfogande via föreningskontoret som ni gärna får låna för egen transport av större
grovsopor till miljöstationer/återvinningar.
Skulle grovsoprummet närmast dig vara stängt är du välkommen till något av de andra.

Garagehyra
Garagehyran kommer generellt att höjas från första april. Särskilt utskick kommer från
Bredablick förvaltning.

Ordning i våra i trapphus
Som alltid, gäller nu när vi har snö förbud att förvara pulkor, snowracers och annat
skrymmande i våra trapphus. Gäller även cyklar och barnvagnar. Våra trapphus är
transportvägar och måste hållas fria med tanke på brandskydd, utrymning mm. Vid
brandskyddsrond kommer blockerande föremål tas bort utan förvarning.

Brandskyddsansvarig
Nya regelverk kräver att vi skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete genom egenkontroll.
Roger Gloudemans har av styrelsen blivit utsedd som brandskyddsansvarig.

Besöksadress: Föreningskontoret, Henriksdalsringen 10
Öppet: Mån, tis, tor, fre 7.30-13.30. Ons 16.30-19.30.
Telefon: 08 640 45 45

Hemsida:
www.svindersvik.se
E-post: info@svindersvik.se

Andrahandsuthyrning.
På förekommen anledning vill vi åter påpeka att andrahandsuthyrning kräver styrelsens
skriftliga godkännande. Du äventyrar din hyresrätt/bostadsrätt vid underlåtelse.
Boende i garage och lokaler är självklart förbjudet.

Jourtelefon.
Boende i BRF Svindersvik får endast använda jourtelefonnumret då fara för liv och egendom
föreligger. Privat nyttjande av jourtjänst skall betalas av den boende själv.

Hissjour.
Innan du felanmäler, kontrollera att hissen definitivt inte fungerar.

Stämma i april.
Tiden går fort och april månad närmar sig. Valberedningen vill gärna ta del av ditt intresse
för styrelsearbete. Mer information kommer närmare stämman men fundera redan nu på
motioner. Formulär för motioner kan laddas ner från vår hemsida eller hämtas från
föreningskontoret.
Preliminärt datum för stämman är 2018-04-26. Mer information kommer att finnas på
hemsidan.
Kontaktuppgifter till valberedning finns på hemsidan.

Med varma hälsningar
BRF Svindersvik
Styrelsen

