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Brf Gustavsborg

Hej alla boende i brf Gustavsborg!
Nu lämnar vi vintern bakom om oss och ser framemot vårsolen!
Takarbetet går framåt och Carowa har endast 4st 1,5-planshus och förskolans tak kvar.
Sedan ska taken vara klara vilket vi är oerhört tacksamma för!
Energideklarationen i fastigheten genomfördes den 16 februari och vi inväntar rapport
från denna.
Ärendet om av- och påstängningsventilerna har lämnats över till projektgruppen hos
HSB för framtagning av offerter. I dagsläget ser prognosen ut som att vi kommer att
dela upp arbetet för ventilerna under en period. Vi kommer med andra ord inte
genomföra allt arbete på en och samma gång, då kan vi fördela ut kostnaden under en
längre period.
Vi kommer även att genomföra en OVK-besiktning. Beroende på vilket system
fastigheten har, görs en besiktning vart 3:e alternativt vart 6:e år. Ingen besiktning har
gjorts sedan det nya ventilationssystemet installerades. OVK-besiktning görs för att få
de bästa förutsättningarna för en bra och hälsosam inomhusmiljö.
Har ni problem med altandörr eller fönster behöver ni inte göra någon felanmälan till
HSB/styrelsen. Vänd er direkt till MIR-gruppen då vi i föreningen har 10 års garanti
på arbetet. Kontaktperson till MIR-gruppen: Oscar Rydersten, oscar@mirgruppen.se,
0492-795 59 alternativt 076-131 04 33.
Nu är det äntligen dags för oss i föreningen att återinföra våra gemensamma städdagar!
I år kommer städdagen infatta underhåll av våra gemensamma utrymmen, kvartershus
och garagelängor. Vi planerar att ha den första träffen i slutet på april, början på maj.
Datum återkommer vi med.
Styrelsen har haft möte med en representant från PostNord. PostNord har beslutat att
inte fortsätta med postutdelning i vårat område på grund av exempelvis smala gator.
Detta innebär att föreningen måste införskaffa postmottagningsanordningar i form av
postboxar. Alternativet är att varje boende får åka till Björksgatan för att hämta ut sin
egen post. Viktigt att informera är att vi i styrelsen inte på något vis kan påverka
PostNords beslut om detta. Vi sänder med ett utskick från PostNord angående vår
postutdelning. Frågor kommer att besvaras av PostNord själva. Så fort vi i styrelsen
har fått mer information om postutdelningen kommer vi givetvis sända ut information
till er alla.
”Serven hade en hastighet på 205 km/h, som en moped ungefär”
Tommy Engstrand - Sportjournalist
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

