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INFOBREV

Vårstädning: 14 maj Plats: Port 7 Tid: 09:00

För er som är nyinflyttade kan det vara bra att veta att föreningen har en hemsida

www.brflejondalen1.se där ni hittar information om lite av varje rörande vårt boende.

Lämna gärna förslag på saker ni skulle vilja fanns på hemsidan: info@brflejondalen1.se,

lämna under ”kontakt ” på hemsidan eller lägg ett förslag i Brf postboxen i din port.

Den som ställer upp fönster i trapphuset måste även se till att dessa stängs sen, vi hade

förra sommaren ett flertal tillfällen då de stod vidöppna så det regnade in. Detta kan

orsaka vattenskador och kan bli dyrt att åtgärda.

Vi har haft väldigt mycket problem med hissarna, portdörrarna och även värmepumpen.

Dessa håller vi på fram och tillbaka och speciellt hissarna & portdörrarna där mänskliga

faktorn är anledningen till skador och höga reparationskostnader. Viktigt att tänka på där

är att inte med kraft öppna dörrarna, dem måste öppnas i sin takt, samt att lämna

elementen på nivå/läge 3 dem som befinner sig i trapphuset.

Tänk på att inget får ställas i trapphusen, inte heller nere under trappan i entrén. Vi har

ett antal gånger sett att det ställs in cyklar m.m. i trapphuset, detta är vid brand en fara

för utrymning samt att de som städar i trapphuset inte kan utföra sitt arbete ordentligt.

http://www.brflejondalen1.se
mailto:info@brflejondalen1.se
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Vi har i tidigare haft vårstädning i området och nu är det dags igen, vi vill be er som är

intresserade att ni hör av er via ett mail eller ett samtal så vi vet om det är av intresse för

så många att det är idé att genomföra. Förslagsvis är att vi kör igång lördagen den 14e

maj kl 09:00. När vi är klara med det så bjuds det på kaffe o bullar.

Tänk på att inte gå på våra gräsytor i onödan, vi vill gärna att de ska finnas kvar!

Torka gärna upp efter dig om du spiller i trapphuset, vi har bara städning en dag/vecka

och det kan bli liggande länge annars. Och tänk på att sopsortera ordentligt.

Om det är någon som känner att ni kan hjälpa till med något i vår förening så får ni gärna

kontakta oss i styrelsen.

För att underlätta vårt arbete vill vi väldigt gärna att ni medlemmar i föreningen ser till att

vi har era kontaktuppgifter, i de fall vi behöver komma i kontakt med er om något händer

i fastigheten. Du som godkänner att vi insamlar och sparar denna information (mail eller

telefonnummer) får ni gärna meddela oss detta via ett mail till info@brflejondalen1.se

eller en lapp i Brf -postboxen i din port. Vi kommer inte föra dessa uppgifter vidare utan

ert medgivande utan är bara till för att vi i akuta fall ska kunna kontakta er.

Detta infobrev och framtida infobrev kommer vi hänga upp på tavlan i varje port tills

nästa infobrev kommer ut då vi byter ut och ersätter med det nya.

Vänlig hälsning

Styrelsen Brf Lejondalen 1
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