Brf Skönstavik

2017-08-15

Föreningsmeddelande 06/2017
Ny förvaltning.

Som tidigare meddelats byter vi förvaltare till SBC fr.o.m. 1 september. Tre
avier per kvartal kommer i brevlådan. Glöm inte att ta bort eventuellt
autogiro till STOR efter augustiavgiften är betald.
Frågor kan ställas till SBC kundtjänst 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.
OBS kontakta dem inte före 1 september.

Målning av takplåt.

Nu är arbetet snart klart på den udda sidan av Finbagarvägen. Efter inspektion
och godkännande har styrelsen beslutat att direkt fortsätta med den jämna
sidan, förutsatt att firma Svensk Plåtteknik hinner med. I första skeendet var
det tänkt att ta den jämna sidan senare. Styrelsen ber om ursäkt för att
information om arbetet inte kom ut i tid. Vi får skylla på sommar och
semester och hoppas att ni inte blev alltför mycket störda.

Hjärtstartare.

Ny tid för utbildning är tisdagen den 20 september kl 09:00 – 12:00.
Anmälningslapp sitter i tvättstugan, senast vi såg efter var 6 st. anmälda och
det finns plats för 12 st..

Utbyggnader/staket. Renovering av utbyggnader kommer att påbörjas av Niklas Isakzon i augusti
2017. Under sommaren har Ekströms bytt ut gamla och trasiga staket på
längorna 28-43 samt 44-60. Dessa staket är impregnerade och kan först målas
om ett år. Styrelsen planerar målning av staket enligt vårdprogrammet men
utreder möjligheten att få dessa sprutmålade nästa vår alternativt målade av
boende för att hålla nere kostnaden.
Kv. Korintkakan.

Styrelsen lämnade i somras i en samrådsskrivelse till stadsbyggnadskontoret
med synpunkter på bygget. För den intresserade finns den att läsa på
www.finbagarvagen.se

Skadedjur.

Vi påminner om Nomors tips och rekommendationer om hur vi ska skydda
oss mot skadedjur som finns på www.finbagarvagen.se/skadedjur. Kontakta
Nomor på telefon 0771-122300 eller helst på www.nomor.se/skadeanmalan.

Flaggning.

Flaggan är till för oss alla att använda. I år är Markel i nr 34 flaggansvarig
vilket innebär att han ser till att den hissas på flaggdagar. Vill du själv flagga
så finns flaggan i tvättstugan. Se bara till att den halas på kvällen.

Skönstaviksklubben. Glöm inte att betala årsavgiften till klubben. För 150 kr. får vi flera trevliga
aktiviteter per år.
Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen de 12 september. Frågor/ärenden som
medlem önskar att styrelsen ska behandla bör vara inkomna via föreningens
brevlåda 10 dagar före mötet.
Hälsningar Brf Skönstaviks styrelse
E-mail: styrelsen@finbagarvagen.se

