NYHETSBREV
Bostadsrättsföreningen Strandpiparen 13-18,
juni 2022
Funktionskontroll av våra handdukstorkar – en extra påminnelse.
På måndag den 20:e juni mellan klockan 08:00 och 17:00 kommer företaget Nordiq, på uppdrag av
föreningen, utföra en funktionskontroll av alla lägenheters handdukstorkar. Om ni inte kan vara hemma
kommer de använda föreningens huvudnyckel för att få tillträde till er lägenhet. Därför är det oerhört
viktigt att ni inte låser det nedre låset (niotillhållarlåset) denna dag. Om ni vet med er att ni bytt lås eller
att huvudnyckel ej har fungerat förut vill vi att ni kontaktar Magnus i styrelsen.

Kollektivt bredband och TV
Föreningen har tecknat ett nytt kollektivt avtal med Telia. Samtliga lägenheter kommer, med början i höst,
att få betala 149 kr/mån för Bredband 1000, bredbandstelefoni samt tv-paketet Start med 17st tv-kanaler.
Varje lägenhet kommer även få en ny tv-box och router. Mer information om tillvägagångsätt och
installationer kommer senare.

Föreningens uteplatser
Nu när sommaren är här så kommer våra uteplatser användas mer frekvent och i och med detta behöver
vi tänka på några saker. Tänk på att det ekar på vår gård och ljudet når allas lägenheter på innergården.
Vi vill inte att ni spelar musik på våra uteplatser som kan störa våra medlemmar. Var rädd om föreningens
utemöbler och ställ alltid i ordning efter er om ni flyttat möbler. Grillning sker vid Dammgatans uteplats
och absolut inte på gräsmattor eller nära husfasader. Glöm inte att man inte får röka på våra uteplatser.

Felanmälan
Tänk på om du som medlem lägger en felanmälan kopplad till din lägenhet så kan du få betala arbetet
själv. Detta styrs av föreningens stadgar där föreningens ansvar kontra medlemmens ansvar beskrivs
tydligt. Alla ärenden som gäller föreningens ansvarsområden skall gå genom styrelsen. Om en boende
beställer arbeten på egen hand får man betala dessa själv.

Föreningens hemsida
De flesta av föreningens medlemmar har nu anslutit sig till vår hemsida där all viktig information om vår
förening finns samlad. Det är viktigt att ni som ännu inte anslutit er till hemsidan gör detta snarast så ni
inte missar kommande information samt nyhetsbrev. Om du inte har en mobil, dator eller mailadress
behöver du kontakta Carin Ferm i styrelsen. Adressen till hemsidan är www.strandpiparen13-18.se.

Nyhetsbrev
Föreningens nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att endast sättas upp på vår anslagstavla i tvättstugan
och kommer inte längre delas ut i pappersform till lägenheterna. Nyhetsbrevet kommer även skickas ut
via vår hemsida till alla registrerade medlemmars mailadresser.

En trevlig sommar önskar styrelsen i Brf. Strandpiparen 13-18

