Nyhetsbrev Juni 2021

Datum
2021-06-03

Kära medlemmar! Vi hoppas att ni njuter av de fina planteringarna på vår innergård som Staffan och
hans medarbetare på föreningskontoret skapat.

Nya portar och uppdatering av låssystem
Med anledning av den åverkan som gjordes på tre av de nya ytterdörrarna till portarna pågår nu en
förstärkning av dessa för att skydda låskolven. Vi vill påminna om vikten av att alla hjälps åt med att
se till att porten stängs och går i lås som den ska. Bytet till låssystemet Axema är tyvärr något
försenat, men är nu under installation av St: Eriks lås.

Inbrott
Ytterligare ett lägenhetsinbrott i vår förening begicks under maj. Det är av yttersta vikt att alla
medlemmar reagerar och agerar om vi ser obehöriga i våra trapphus. Vi vill även uppmana alla att
kontakta polisen på telefon 11414 om du har information om brottslig aktivitet i vårt bostadsområde,
eller i akuta lägen ringa 112. Du kan alltid också kontakta oss i styrelsen. Styrelsen har fått
information om medlemmar som fått besök av försäljare av hemlarm, vilka hävdat ett samarbete
med vår förening. Brf Svindersvik har dock inga sådana avtal, utan det är upp till varje enskild
medlem att avgöra om denne vill installera ett hemlarm, och välja återförsäljare av detta.

Laddstationer klara att användas
Efter att manualerna för våra laddstationer i garaget nu har anlänt är laddplatserna redo att
användas! Är du intresserad av en garageplats med laddstation, hör av dig till föreningskontoret.

Fastighetens framtid
Under den senaste tiden har styrelsen intensifierat arbetet med att utreda fastighetens behov av
upprustning och sammanträffat med olika aktörer för att ta fram förslag på hur detta kan
genomföras, så att standarden på vårt boende blir bättre och områdets värde förbättras. Vi ser fram
emot att under hösten kommunicera med våra medlemmar i denna spännande och krävande
process. Vi tittar i nuläget på lämpliga kommunikationsplattformar för att på bästa sätt nå ut till våra
medlemmar för en tät dialog. Om du som medlem delar vårt engagemang och vill delta i arbetet kontakta valberedningens sammankallande sara_hammarstrom@hotmail.com.
Styrelsen önskar alla boende en härlig sommar, med sol, bad och kanske en fika på nyöppnade Café
Vy utanför port 43. Kanske har ni även passat på att tända grillen ihop med någon granne som är
värd att lära känna bättre. Ta hand om varandra!
Vi vill också påminna om cykelrensningen som kommer att göras i cykelgaragen under augusti. Alla
cyklar måste märkas upp med ett band senast den 31 juli.
Med vänliga hälsningar
Brf Svindersvik Styrelse

