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Föreningsmeddelande 07/2017
Ny förvaltning.

Den första september började SBC sköta vår löpande ekonomi och avisering
av hyror och avgifter. Nya hyresavier kommer skickas direkt till respektive
bostadsrättsinnehavare och precis som tidigare skickas avier för tre månader
framåt. Det är först när man får de första avierna som man kan meddela SBC
eller sin bank om man vill sätta upp autogiro eller e-faktura. Vi kommer ha
lite extra koll de första månaderna så att allt fungerar som det ska.
Kontrollera gärna så att avgift för garage eller parkeringsplats stämmer.
Frågor kan ställas till SBC kundtjänst 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.

Målning av takplåt.

Firma Svensk Plåtteknik bör redan ha börjat målningen av takplåtar när det
här skrivs. Arbetet är på den jämna sidan av gatan och beräknas ta ett par
veckor. Förhoppnings vis blir det inte lika störande nu när semesterveckorna
är över och fler av oss är borta på dagarna...

Utbyggnader/staket. Renovering av utbyggnader kommer att fortsättas av Niklas Isakzon i höst.
Vi vill uppmana alla att hålla väggar och staket fria. Allt för att förlänga
livslängden på dem. Det gäller speciellt väggar av trä på utbyggnader.
Solceller.

Här har vi beviset att sommaren inte var lika fin som förra året. Produktionen
under juni och juli ligger strax under produktionen för samma period förra
året, augusti något bättre. Totalt har solcellerna hittills i år producerat drygt
20,000 kWh. Den totala produktionen förra året var drygt 22,000 kWh.

Element.

Om du upplever att elementen inte blir varma:
Innanför termostaten på
elementen sitter en liten
tapp som gärna fastnar.
Skruva av termostaten och
motionera tappen försiktigt.
Använd inget våld och
kontakta vicevärden om du
är osäker.

Nästa möte.

.

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen de 10 oktober. Frågor/ärenden som medlem
önskar att styrelsen ska behandla bör vara inkomna via föreningens brevlåda
10 dagar före mötet.
Hälsningar Brf Skönstaviks styrelse
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