
Fastighetsskötsel
Det har förekommit frågot kring hur vi hante-
rar ärenden vid  tillfällen då vår fastighetsskö-
tare är sjukfrånvarande. 
Tyvärr har vi ju inte - och har aldrig haft - nå-
gon vikarie vid. fastighetskötarens sjukfrånva-
ro. Vi är medvetna om problemet och det är 
förmål för diskussion i styrelsen. Vi har dock 
ingen omedelbar lösning att prsentera. 

Underhållsplan 
Efter att ha tagit in offerter från flera företag 
står vi i begrepp att anlita ett företag som ska 
ta fram en underhållsplan för de närmaste 
25-30 åren. En sådan är av yttersta vikt för att 
kunna göra en ekonomisk plan och får koll på 
vilka utgifter som väntar.

Dörrar till låghsen 
Så kom då äntligen dörrarna till låghusen 
strax före jul. Tyvärr hann dock inte alla mon-
teras och nu har Covid återigen ”satt käppar i 
hjulet” för oss. Vi hoppas dock att det inte ska 
dröja så länge innan alla fått sin nya dörr

Trösklar i höghusen 
...har ännu inte kunnat åtgärdas eftersom 
man håller på och testar vilken fog som fung-
erar. 

Luciafika genomfört 
Den 12 december bjöd föreningen på lussefi-
ka i föreningslokalen. Vi hade hoppats på lite 
fler än de ca 25 personer som kom, men vi 
som var där hade trevligt.
F ö, läs ovan om föreningslokalen. Vi hoppas 
på många kreativa idéer!

Röjning av skog 
Nu har skogen ned mot Vätövägen glesats ut 
och vi hoppas att detta gör att vi slipper fler 
incidenter med otillåten aktivitet hos oss. 

Saknar du din cykel? 
Om din cykel var en av dem som rensades 
bort i höstas kan du göra anspråk på den 
genom att höra av dig till fastighetsskötaren 
eller någon i styrelsen senast 30/4 2022. 

 

På agendan.... 
...har vi även bl a  hemsidan, grillplats, , bud-
get, laddstationer till elbilar, samt uppdate-
ring av stadgar och föreningsregler.

...med hälsningar från oss  
i styrelsen!

Brf Höken 3 
Kontakt: hoken3@telia.com       
Fastighetsskötare kl 7-16, 070-918 09 05

Föreningslokalen 
Vi har en jättefin lokal som för det mesta  

står outnyttjad.  
Vill du använda den till ett privat arrange-

mang, eller kanske något för alla medlemmar 
i föreningen, hör av dig till någon av oss i 

styrelsen eller till hoken3@telia.com.


