Månadsblad december 2016
Vi i styrelsen fortsätter att dela med oss av senaste tidens händelser – stort
som smått.


Brandsäkerhet – vi kommer att utföra en brandsäkerhetsbesiktning där
en brandtekniker går igenom fastighetens allmänna utrymmen, såsom
trapphus, källare, tvättstuga och garage, i syfte att finna lämpliga
åtgärder för att höja brandsäkerheten.



Ny belysning – under hösten har vi påbörjat ett arbete med att byta ut
belysningen i de allmänna utrymmena till LED. Konverteringen kommer att
innebära en omfattande och långsiktig besparing på våra elkostnader. När
arbetet ska utföras i garaget får inga fordon finnas parkerade och ni
kommer att bli informerade inför detta.



OMBYGGNATION – Kontakta alltid styrelsen för godkännande vid
ombyggnation i lägenheten. I samband med ansökan om godkännande kan vi
i styrelsen berätta om:
- erfarenheter från tidigare ombyggnationer
-

vikten av att hantverkare vet vad som gäller, tex vilka tider som gäller
för att borra etc.
krav av att fackmans mässiga leverantörer ska användas

-

att svartjobb inte är tillåtet

- att medlemmen bär ansvar för sin lägenhet
Detta för att styrelsen ska kunna ta ansvar för fastigheten vilken är en av
styrelsens främsta uppgifter! Samt för att främja grannskapet!


Säkerhet – vi har tråkigt nog haft ett inbrott i vår förening. Som åtgärd
har vi beställt ny kod för postleverantörer samt kommer att klippa ner
buskar på samtliga uteplatser så att inga tjuvar ska kunna ”arbeta” ostört.
Vi vill även uppmana er alla att inte lämna ut portkoder till obehöriga,
fortsätta att ha god grannsamverkan och inte släppa in obehöriga i
trapphus eller garage.

Vi tackar för alla era synpunkter och välkomnar alla att fortsätta att kontakta
styrelsen på info@frosundet2.se eller 08-122 04 160.
Glöm ej att släcka ljusen när du går hemifrån så här i juletider. God Jul och Gott
Nytt År! Vänligen, Styrelsen i Brf Frösundet 2

