
	  
	  
	  
	   	  
	  

	  
Informationsblad	  till	  alla,	  februari	  2013	  

	  
Kölista	  förråd	  
Styrelsen	  vill	  uppdatera	  kölistan	  för	  extra	  förråd	  genom	  att	  uppföra	  två	  olika	  listor.	  En	  kölista	  
till	  ett	  vanligt	  förråd	  i	  källaren	  och	  en	  kölista	  för	  förråd	  i	  anslutning	  till	  trapphusen.	  
Naturligtvis	  kan	  man	  stå	  på	  kö	  i	  båda	  listorna	  om	  man	  så	  önskar.	  Ni	  som	  redan	  finns	  med	  på	  
listan	  till	  ett	  extra	  förråd	  hör	  av	  er	  ändå	  och	  specificera	  vilket	  slags	  förråd	  ni	  önskar	  om	  något	  
blir	  ledigt.	  Vi	  kollar	  av	  den	  befintliga	  listan	  först	  så	  ingen	  faller	  ur	  som	  redan	  finns	  med.	  
Turordningen	  följs	  sedan	  i	  samband	  med	  ett	  erbjudande	  av	  förråd.	  
För	  anmälan	  till	  dessa	  två	  listor	  kontaktar	  ni	  Håkan	  Slagbrand	  på	  tel.	  073-‐684	  32	  24	  
alternativt	  via	  föreningens	  e-‐post:	  info@brfgunnar.se	  
	  
Ytskikt	  
Vi	  vill	  uppmana	  alla	  boende	  att	  med	  jämna	  mellanrum	  se	  över	  ytskikt,	  kopplingar,	  vattenlås,	  
golvbrunnar	  osv	  för	  att	  undvika	  några	  större	  skador	  i	  lägenheten.	  Vid	  en	  uppkommen	  skada	  
är	  det	  den	  boende	  som	  ansvarar	  för	  och	  får	  ta	  kostnaden	  för	  skadat	  ytskikt.	  	  
För	  hyresgäster	  gäller	  annat	  beroende	  på	  skadeorsak.	  
	  
Träd	  inom	  området	  
I	  hörnet	  Knutsgatan/Kaplansgatan	  står	  det	  ett	  träd	  som	  är	  ruttet.	  Föreningen	  behöver	  ta	  ner	  
det	  så	  ingen	  skada	  sker	  på	  person	  eller	  sak.	  Styrelsen	  tar	  in	  prisuppgift	  på	  detta	  samt	  kollar	  
samtidigt	  vad	  det	  kan	  kosta	  om	  vi	  tar	  ner	  fler	  träd	  i	  samband	  med	  detta.	  Om	  föreningen	  tar	  
ner	  alla	  stora	  träd	  är	  tanken	  att	  man	  sedan	  börjar	  om	  med	  annat	  grönt,	  till	  ex	  buskar	  som	  
inte	  planteras	  nära	  fastigheterna.	  All	  slags	  plantering	  bör	  finnas	  en	  bit	  ut	  från	  fastigheten.	  
Stora	  träd	  som	  växer	  inom	  området	  skadar	  taken	  i	  förlängningen	  genom	  att	  det	  bildas	  mossa	  
på	  dem	  och	  det	  fastnar	  dessutom	  en	  massa	  skräp/mossa/löv	  i	  hängrännorna.	  	  
	  
Ordinarie	  föreningsstämma	  
Kallelse	  till	  ordinarie	  föreningsstämma	  delas	  ut	  senast	  den	  19	  februari	  till	  alla	  som	  bor	  i	  en	  
bostadsrätt.	  	  
Stämman	  sker	  tisdagen	  den	  5	  mars	  kl.	  19.30,	  Herrgärdets	  servicehus.	  	  
	  
Tack	  för	  den	  här	  gången.	  Gå	  och	  kör	  försiktigt	  med	  cykel/bil	  när	  det	  är	  halt	  ute.	  
	  
Vänliga	  hälsningar,	  
styrelsen	  för	  brf	  Gunnar	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


