Brf Reimer

Pokalbladet
Inbjudan till brf Reimers
årsstämma torsdag 23 april
kl. 18 Expert från HSB informerar
om förslaget till nya stadgar
kl. 18:30 – 19:00 enkel förtäring
kl. 19:00 stämma
Lokal: Frithiofs skafferi i
seniorboendet Vindragarvägen 16

Mars 2015

Fastighetsskötseln
Föreningen har nu skrivit ett avtal med
fastighetsskötare Adde Petterson från
PEAD .

(Åttingen stängd för renovering.)

Kallelse, årsberättelse m.m. kommer att
delas ut i vecka 15 (6-12 april).
OVK, obligatorisk ventilationskontroll har
utförts i samtliga hus i föreningen av
företaget Miler Ventilation.

Om vi ser spår av råttor eller
andra skadedjur ska vi snarast anmäla det
till fastighetsskötaren. Helst både per
telefon 08-6681298 och med lapp i
expeditionens brevlåda. Bekämpning av
skadedjur ingår i föreningens
fastighetsförsäkring.
Expeditionstiderna är oförändrade
Måndag kl. 17-19 och torsdag kl. 7-9.
Helge Skogsholm, P4, har ersatt Eva
Finney på expeditionen, som vi vill tacka
för all trevlig och glad hjälp i allehanda
ärenden under de senaste åren.

Fastighetsskötsel 1 febr. - 31 dec. 2015.
Arbetstider totalt 20 tim.
måndag 13:00 - 19:00
onsdag 07:00 - 15:00
torsdag 07:00 - 15:00
Felanmälan 08:00 – 16:00
Tel. exp. 08 - 668 1298
Tel. Adde 070 - 4929240
Kom ihåg:
Inga som helst grejor i vinds- och
källargångarna och andra allmänna
utrymmen får finnas. BRANDRISK!
Det finns en förbättringspotential,
nämligen: att använda vårt grovsoprum i
P3 alt. att invänta de containrar som
föreningen brukar sätta upp på vårkanten i
maj.
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Strömavbrott en lördag i januari i år i P3
Hela trapphuset och all tv, internet och
telefon slogs ut i P3. Det konstaterades att
det var någon som tagit lampor ut julgransbelysningen på den stora julgranen,
vilket gjorde att jordfelsbrytaren slog ut.
På måndagen inträffade ett annat
strömavbrott i samband med att städfirman hade storstädning i tvättstugan i
P6. En av våra nya husvärdar, Mats
Gomér, gjorde tillsammans med Anders
Björn en berömvärd insats för att avhjälpa
felen.
Föreningen övergår från Comhem till
Ownit bredband 1 april 2015.
Det innebär nya emailadresser till
föreningen:
brfreimer@gmail.com (i stället för
brfreimer@comhem.se)
brfreimer.felanmalan@gmail.com (ny
emailadress)
Föreningen återkommer med information
om emailadress till nytt bokningssystem
på nätet för gästlägenheterna. Där kan vi
se vilka datum som gästlägenheterna är
lediga och vilka datum som redan är
bokade.
Styrelsemöten
Återstående styrelsemöten för våren fram
till årsmötet: mån 9 febr. och mån 9 mars.
Kulturkommittén
Måndag 16 mars kl. 19. Årsmöte i Åttingen
Fredag 24 april kl. 19. Ost- och vinprovning
med Yvonne Holmkvist
Affischer kommer att sättas upp.

De automatiska dörröppnarna i entréerna
ska öppnas MANUELLT om vi vill ställa
upp entrédörren.

Foto Ann-Mari Lindqvist, P5

Om vi vill ställa upp entrédörren för i- och
urlastning, så ska vi inte trycka på knappen
för automatisk dörröppning. Då går
öppningsmekanismen sönder. Flera
dörröppnare har redan bytts ut.
Motioner
Tre motioner har kommit in till
expeditionen.
Hemsidan http://www.brfreimer.se
är adressen till vår hemsida, som håller på
att uppdateras av vår webbredaktör
Robert Östling P4.
På hemsidan finns information om både
stort och smått att inhämta. Fliken ”A-Ö
för medlemmar” är uppdaterad.
Styrelsen önskar alla ett
behagligt vårväder och hoppas
att alla utnyttjar sina
demokratiska rättigheter och
kommer till brf Reimers årsmöte
torsdag 23 april, se ovan.
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