Rosenbladet
Mars 2017
Information till alla i bostadsrättsföreningen Rosen 13 & 14
Hej kära medlemmar,
Det våras i Stockholm, och vi vill passa på att informera er om vad som händer i föreningen.

Vårstädning
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
återkommer med datum angående vårstädningen i god tid innan.
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 omarkerade förråd kommer att tömmas så snart
styrelsen har tid att prioritera detta.

Elektroniska portlås samt bokning av tvättstuga
Elektroniska portlås och tvättstugebokning har nu installerats, och en instruktion bifogas till mailutskicket av
detta Rosenbladet, samt kommer att sättas upp i portalen samt vid tvättstugan, samt finns även på vår hemsida
http://brfrosen1314.hemochfastighet.se/dokument.php.
Om någon ringer på porttelefonen, svarar man och kan sedan öppna porten genom att trycka ”5”.
Porttelefonen ringer från nummer 08-42054627.
Den gamla portkoden kommer att fortsätta att gälla tom 15e Maj, efter detta kommer man enbart kunna komma
in med nyckel, nyckelbricka eller genom att ringa genom porttelefonen.
Tvättstugan bokas tom 19e april på den gamla bokningstavlan. Denna plockas sedan bort vi kommer att samla in
bokningsbrickorna. Från 20e april bokar man via det nya bokningssystemet enligt instruktion, bokningar kan
göras innan 20e april, för datum efter 20e april.
Brickor hämtas ut vid följande tidpunkt. Vänligen fyll i nyckelkvittensen innan uthämtningen och meddela oss
via mail om det inte är medlemmen själv som hämtar ut brickorna. Den som hämtar ut brickorna ska uppvisa
ID-kort.
- Måndag 2017-04-03 18:30-20:00 hos Anna Gustafsson, 25C, våning 4
- Fredag 2017-04-07 17:00-18:30 hos Hasse Mellnäs i Styrelserummet bredvid tvättstugan
Om ni inte kan dessa dagar, kan uthämtning även ske på städdagen till våren. Skulle inget av datumen passa, kan
i undantagsfall tid även bestämmas med styrelsen via mail till oss.

Pågående projekt
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. Projektet pågår, men inga beslut har tagits.
Försäljning av cykelrummet
Cykelrummet har sålts och köparna väntar nu på bygglovet.
Försäljning av råvindar
Då en eventuell försäljning av råvindarna togs upp på Årsstämman 2016 igen, kommer vi att förbereda ett
underlag för omröstning till detta årets årsstämma. Datum meddelas i god tid.

Fastighetsskötsel
Sedan den 10 januari sköter Valvet AB vår fastighetsskötsel. Felanmälan görs enligt information i portalen, ni
har även fått informationen i er brevlåda i januari.
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.

Spolning av stammarna
Stamspolning genomfördes i samtliga trappuppgångar förutom en. Inga fel som behöver omedelbar åtgärd
hittades. Däremot vill vi trycka på vikten att alla medlemmar ger oss möjlighet till tillträde till lägenheterna för
åtgärder, då en stam inte alls kunde spolas, då ingen av medlemmarna var hemma eller hade organiserat
nyckelöverlämningen vid tillfället för spolning, ej heller vid återbesöket. Detta förorsakar ökade kostnader för
föreningen när arbeten måste göras om, samt i detta fallet även en risk, då vi har en stam som vi inte har kunnat
spola.
Rapporten bifogas i utskicket via mail, samt sätts upp i portalerna. Rapporten kan även läsas i mappen för
information för renovering på vårt intranät www.hemochfastighet.se.

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

Fotograf Anna Gustafsson, 2017-01-30 Port 25

Vi i styrelsen vill önska er alla en Glad Påsk!

