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Felmonterade fläktar

Nytt passersystem

Nu har vi köpt in ett nytt passersystem. Det
kommer bland annat innebära att man öppnar
porten och grinden med telefonen så att du inte
ens behöver vara hemma för att öppna för till
exempel varubud. Man kommer även kunna
boka tvättstugan via nätet, så att man slipper
springa ner i tvättstugan för att kolla lediga tider.
Monteringsarbetet kommer inledas v 20. I
samband med detta kommer det även delas ut
detaljerad information och nya taggar.

Tak- och fasadrenoveringen
Som vi skrev i förra nyhetsbrevet så förflyter
arbetet enlilgt plan. Detta stämmer fortfarande
som tur är.
Just nu pågår etapp 1 som innefattar
Föreningsgatan 18C, Karl Gustavsgatan 31-33.
Den beräknas vara helt klar i början av augusti.
Nästa etapp innefattar Föreningsgatan 18A-B.
Den påbörjas 11 juli och beräknas vara klar i
mitten av november. Ni som innefattas av denna
etapp måste tömma era balkonger innan 11 juli.
Så tänk på att göra det innan ni åker på
semester.

Under ventilationskontrollen upptäcktes ett antal
fläktar som kopplats in på ventilationssystemet.
Tänk på att man under inga omständigheter får
koppla in en fläkt i frånluften i lägenheten. Inte
ens en kolfilterfläkt! Om du gör det kommer det
bli sämre frånluft hos dina grannar och i värsta
fall får de in ditt matos.

Var är containern?!?
Som ni säkert märkte så ställdes det inte ut
någon container i slutet av april. Anledningen är
att det står byggställningar i vägen. Vi kommer
istället ställa ut en container med kodlås på
Thorildsgatan i början av maj. Information om
datum och kod anslås i entréerna i samband med
utställandet.

Notera i kalendern
● 18 maj - Vår årliga bouleturnering med grillning
och plantering/invigning av kryddträdgården.
Separat anmälan med information finns redan i
entréerna.
● 7 juni kl 18.30 – Årstämma och fika. Inbjudan
kommer i slutet av maj.

Övernattningslägenheten
Det är hög nyttjandegrad på
övernattningslägenheten, vilket är jättekul och
dessutom bidrar positivt till föreningens kassa.
Tänk på att be dina gäster städa ordentligt efter
sig. Om de slarvar är det du som åker på den
extra avgiften.
Om du istället hyrt lägenheten och den är
smutsig när ni kommer. Se till att dokumentera
ordentligt och skicka materialet till
styrelsen@brfaskungen1.se, innan ni använder
lägenheten, för att undvika att du åker på
avgiften.

Vill du vara med?
Vill du bidra till styrelsens arbete och
lära dig mer om föreningen?
Kontakta valberedningen på telefon:
Christer Dijnér: 0708-666 444
Elisabeth Edén: 0702-833 822

