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Nytt passersystem

Container 17-23 juni

Nu har det förberedande arbetet med att byta
passersystemet påbörjats. Nedan kan ni se den
preliminära tidplanen:
 Viktoriagatan 32, 34, v.31
 Viktoriagatan 36, 38 (+nedre port), 40 v.32
 Karl Gustavsgatan 31, 33 v.33
 Föreningsgatan 18C, 18B, 18A v.35
 Montera kortläsare soprum, styrelserum,
tvättstugor v.36
 Grindarna och soprummen v.38

Som flera av er säkert märkte kom det inte ut
någon container i maj som utlovat. Den kommer
istället nu i juni. Den står nu på Thorildsgatan.

Under vecka 27 kommer insamlingsblanketter
delas ut i trappuppgångarna. Det är viktigt att
dessa blir inlämnade senast två veckor innan
arbetet påbörjas i din trappuppgång.

Problem med varmvatten - VG
En pump som försörjer lägenheterna på
Viktoriagatan med varmvatten har gått sönder.
Detta gör att tillgången på varmvatten är ostabil.
Vi har beställt en ny pump och försökt laga den
befintliga. Det gick dock inte att laga den gamla
pumpen och den nya har väldigt lång leveranstid.
Så problemen kommer tyvärr kvarstå till
september.

Boulekväll med grill
Den traditionella boule-turneringen gick av
stapeln utan vare sig regn eller personskador.
Nedan kan ni se de stolta vinnarna.

Upphittade nycklar
Det har lämnats in upphittade nycklar till
styrelsen. Skicka ett mejl till
styrelsen@brfaskungen1.se med en beskrivning
av hur nycklarna ser ut för att få tillbaka dem.

Örtträdgård
Nu är första delen av örtträdgården på plats
bredvid bouleplanen på övre plan. De örter som
ser friska ut är bara att ta av!
Om konceptet är uppskattat kommer det utökas
med fler pallar där boende kan plantera.

Kollektivt bostadsrättstillägg
Som ett komplement till din hemförsäkring, har
föreningen sedan tidigare ett kollektivt
bostadsrättstillägg. Läs mer om vad detta innebär
under Information-sektionen på vår hemsida
brfaskungen1.se.

Facebookgrupp för föreningen
För att underlätta
kommunikationen medlemmar
emellan har det startats en
Facebookgrupp för föreningen.
Tanken är att man där ska
kunna lära känna sina
grannar, dela information, låna
verktyg, sälja saker eller vad
som helst annat som ni kommer på. Skanna QRkoden nedan eller surfa till
facebook.com/groups/askungen för att gå med i
gruppen.

Kom ihåg att stänga grindarna
Förutom boule bjöds det på grillat och härligt
umgänge med grannarna.

Då det är mycket spring och transporter iom
fasadrenoveringen, är det extra viktigt att vi hjälps
åt med att se till att grindarna alltid är stängda.

