Medlemsinformation 2020-08-21 Bagarbullen
Detta informerar vi om
• Renovering av hissar
• Höstmöte
• Månadsavgiften
• Byte av belysning i hissarna
• Underhållsspolning
• Underhållsarbete i undercentralen
• Säkra cykelrum
• Extrem brandrisk

Aktuellt
• Renovering av hissar
Det är två hissar kvar att renovera enligt det avtal vi har med Kone. Det
är hissarna på Södra Tvärgatan 1 och Hantverkaregatan 19. Renoveringen
är planerad till september månad 23/9 – 2/10 för Södra Tvärgatan 1 och
14/9 – 23/9 för Hantverkaregatan 19. Tänk på att förbereda er för att ni
blir hisslösa dessa veckor. Beställ inga stora möbler med leverans de
veckorna och om ni har svårigheter att gå i trappor så får ni planera så att
ni får den hjälp ni behöver med tanke på detta.
•Höstmöte
Datum för vårt medlemsmöte till hösten är bestämt till tisdagen den 13
oktober klockan 19:00. Vi ska försöka göra mötet Corona-säkert, men
med viss reservation för att mötet blir inställt pga. restriktioner som finns
i oktober. Mer information kommer när mötet nalkas.
• Månadsavgiften
Finanserna ser fortfarande bra ut för HSB BRF Bagargården och det
kommer inte att bli någon höjning av månadsavgiften nästa år.
• Byte av belysning i hissarna
Det har påbörjats ett byte av belysningen i hissarna.
• Underhållsspolning
Under hösten kommer vi att genomföra underhållsspolning av våra rör.
Närmare information kommer när det ska utföras.
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•

Underhållsarbete i undercentralen
Undercentralen har ett gammalt system och expansionskärlet behöver bytas
ut. Det är nu bestämt att det ska göras och företaget Bravida har fått ordern.

•

Säkra cykelrum
Tyvärr har det skett stölder i våra cykelrum och styrelsen arbetar med att
säkra dem. Olika förslag har diskuterats och vi tar upp frågan på höstmötet.

•

Ökad brandrisk
Det råder ökad brandrisk och bakom grillarna har växtlighet tagits bort för
att eliminera brandrisken.

Styrelsen önskar er en fortsatt fin sommar!
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