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Föreningsmeddelande 09/2017

Ny förvaltning.

Vi har som bekant ny ekonomisk förvaltning sedan ett par månader. Efter lite
trassel med de första månadsavierna fungerar det nu som förväntat. Vi har
fortfarande kvar vårt gamla bankgiro om någon betalar in på fel ställe.
Frågor kan ställas till SBC kundtjänst 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.

Tvättstugan.

Det har varit problem med torkskåpet i tvättstugan ganska länge men nu har
vi i alla fall enats om den lösningen att vi byter ut kondensaggregatet och inte
hela skåpet. Arbetet utförs av Söderkyl så snart som möjligt.

Skadedjur.

Enligt Nomor har det varit ovanligt hög aktivitet av råttor i området i höst.
I oktoberrapporten skriver de: Mycket hög aktivitet av råttor i området. Tänk
på att hålla buskar trimmade, välstädade gårdar och tomter fria från sopor
och matrester. Mata inte fåglarna, fågelmat är även råttmat. Vi förespråkar
ett utökat skydd i form av betongstationer. Förslagsvis 5-6 stycken fördelade
över området om en period på upp till 3 år. Styrelsen har som mål att Nomor
sätter upp betongstationer.

Ny försäkring.

Styrelsen har beslutat att säga upp försäkringen med Trygg Hansa som vi haft
i väldigt många år och teckna nytt avtal med Vardia. Villkoren är likvärdiga
men självrisken är betydligt lägre. Försäkringen omfattar våra gemensamma
ytor men innefattar ett bostadsrättstillägg för varje medlem.
Bostadsrättstillägget ger skydd för skador som bostadsrättsinnehavaren
enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och
underhållsskyldig för. Försäkringen ersätter skada på fast inredning som
bostadsrättsinnehavaren bekostat.

Kontaktlista.

Vi kommer att uppdatera kontaktlistan med mailadresser och telefonnummer.
Både fast och mobilt om möjligt. All information är naturligtvis frivillig att
lämna ifrån sig. Maila styrelsen eller lägg en lapp i lådan på tvättstugan med
den information ni vill ha med.
.
.
Nästa styrelsemöte hålls tisdagen de 12 december. Frågor/ärenden som
medlem önskar att styrelsen ska behandla bör vara inkomna via föreningens
brevlåda 10 dagar före mötet.

Nästa möte.

Hälsningar Brf Skönstaviks styrelse
E-mail: styrelsen@finbagarvagen.se

