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Kulvertbyte Knutsgatan 4 - 10
Vi beklagar att det dröjer med startdatum. Ny offertförfrågan görs i höst och starten förskjuts
till första halvan av 2017.
Så snart ett avtal träffats, kommer samtliga boende att kallas till ett informationsmöte ca en
månad före startdatum.

Nytt låssytem
Vi moderniserar vårt kvarter med ett nytt låssystem som innebär att bl a.entrédörren till
trapphusen öppnas med ”droppe” i stället för nyckel och att dörrarna kommer att vara låsta
dygnet runt. Installationsstart blir under sommaren med kabeldragning mm av Larm &
Säkerhet.
Du kommer att bli inbjuden till ett informationsmöte under första halvan av september.
Separat inbjudan kommer ca 2 veckor före starten av att ”droppe” införs.

Riktlinjer för utemiljön
Riktlinjerna läggs på hemsidan www.brfgunnar.se under fliken UTEMILJÖ. Här kan du läsa
om vad som föreningen beslutat angående buskar, staket, färg och vad du ska göra innan du
börjar bygga/förändra din uteplats.

Lediga lokaler
Knutsgatan 12E, Nätförråd på 5,42 kvm, hyra 220 kr/mån. Ledig från 1.8.2016
Välkommen med din intresseansökan på info@brfgunnar.se

Håll utrymningsvägar fria
Styrelsen har noterat att det är mycket prylar som står i gångarna på Knutsgatan 12 vilket inte
är tillåtet. Vi har ett gemensamt ansvar att hålla gångar och allmänna utrymmen fria från
skräp för att minimera risken vid brand. Gemensamma utrymmen är inte till för allmän
förvaring.
Behöver du som boende slänga möbler eller andra saker så finns det ett återbruk på
Ängsgärdet, bara 5 minuters bilfärd härifrån. Mer information om återbruket och dess
öppettider hittar du på http://vafabmiljo.se/hushall/aterbruk/vasteras/angsgardet/
Är du en av de personer som har ställt saker i gångarna vid förråden på Knutsgatan 12 så ber
vi er att omgående plocka bort dessa. Tack på förhand,
Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen på info@brfgunnar.se
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