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Information till alla i bostadsrättsföreningen Rosen 13 & 14
Hej kära medlemmar,
Det är snart jul och vi vill informera er lite om vad som pågår i föreningen samt lite övrig information.

Brand och säkerhet (alla ska ha brandvarnare)
I vinter och juletid är det väldigt mysigt med levande ljus och många omgångar lussekatter i ugnarna. Vintern är
den tid på året då det råder flest inomhusbränder och här kommer en liten påminnelse till alla att inte lämna ljus
och ugnar obevakade. Det finns ett krav på att alla lägenhetsinnehavare ska ha brandvarnare uppsatta i
lägenheterna. Styrelsen rekommenderar även att man har en liten brandsläckare och/eller brandfilt i lägenheten
som komplement. För hyresgäster av lägenheter tillhandahåller föreningen brandvarnare. Kontakta styrelsen om
ni har några frågor om brandskydd.

Höststädning
Höststädningen genomfördes med bravur, stort tack till alla som deltog. Containrarna för såväl grovsopor som
elektronik användes flitigt, vilket vi är glada över.
Cyklar som inte var i användbart skick ställdes ner i en källare under höststädningen. Dessa kan återfås via
kontakt med föreningen. De som inte har anmälts saknade innan vårstädningen kommer att slängas.
Vi har även gått igenom märkning av förråden och de som inte har märkt upp något förråd har kontaktats via
mail av styrelsen för bekräftelse att inget förråd nyttjas. Alla omärkta förråd kommer att tömmas i februari.

Elektroniska portlås samt bokning av tvättstuga
Vi har beslutat att installera elektroniska portlås samt möjligheten att boka tvättstugan elektroniskt via hemsida
och app. Det är inte bara en moderniseringsfråga, utan även en säkerhetsfråga, då portkoder lätt sprids för vinden
via olika leveransföretag. Mer information om handhavande kommer när installationen närmar sig, vilket
planeras under januari månad.

Bergvärme
Vi har anlitat ÅF som sköter projektering och upphandling åt oss. Vi avser att ha installerat bergvärme innan
nästa vinter, och då ska även vårt nuvarande värmesystem ha justerats in samt att de ventiler som behöver
förnyas byts ut.

Mejladress styrelsen
Styrelsen nås på en gemensam mailadress: brfrosen1314styrelsen@gmail.com. Övrig kontaktinformation finns i
portarna samt på vår hemsida: http://brfrosen1314.hemochfastighet.se/

Fastighetsskötsel
Vi har beslutat att byta fastighetsskötare, då vi under en längre tid inte har varit nöjda pga att arbeten har utförts
dåligt och det har skapat merarbete för styrelsen. Bytet kommer att ske den 10e januari 2017, och information
om hur man felanmäler kommer att delas ut i alla brevlådor i samband med bytet. Fram tills bytet sker
felanmälan som tidigare, informationen finns i våra portaler.
Innan ni felanmäler någonting är det viktigt att ni kontaktar styrelsen. Tänk på att om ni
använder Fastighetsskötaren i frågor rörande er lägenhet, vilka föreningen inte ansvarar för,
kommer lägenhetsinnehavaren att debiteras och inte föreningen.

Vintern är här! (Eller den var i alla fall på besök)
Vår fastighetsskötare är kontrakterade för snöskottning och gör frekventa besök hos oss. Den nya
fastighetsskötaren kommer att skotta snö om det kommer mer än 5 cm.
För att minimera risken för isbildning och att säkerställa att sophämtningen fungerar så vore styrelsen väldigt
tacksam om vi i föreningen kan hjälpas åt att hålla gångar öppna. Föreningen tillhandahåller sand på båda
gårdarna samt snöskyffel i soprummet så att vi själva kan göra en insats vid behov. Tillsammans kan vi nog hålla
snön borta från de vanliga gångstråken och skyffla ihop snöhögar till barnen (oavsett ålder) att leka i!
Snöröjning på taken beställs av styrelsen vid behov.
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