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Brf Gustavsborg

Hej alla boende i brf Gustavsborg!
Vi lämnar nu det gamla året bakom oss och blickar fram mot ett nytt år med nya
framsteg!
Vi kommer tyvärr behöva ställa in årets julgransplundring på grund av den senaste
utvecklingen av covid-19.
Takarbetet fortgår med vissa ändringar och en ny uppdaterad tidsplan finns i det gröna
och gråa kvartershuset. Tidsplanen finns även att tillgå på hemsidan. En väsentlig
anledning till ändringarna i tidsplanen är att Carowa på ett effektivt sätt ska kunna
nyttja byggnadsställningarna på 1½-plans-husen som återstår, detta med anledning
av måleriarbetet som kvarstår.
Brf Gustavsborg har bytt försäkringsbolag från tidigare Protector till Länsförsäkringar.
Bytet innebar en sänkning av årspremien med drygt 75 000kr. Boende behöver, som
tidigare, endast teckna hemförsäkring då bostadsrättsförsäkring med tillägg ingår i vår
fastighetsförsäkring.
Alla bostadsrättsföreningar måste enligt lag genomföra energideklaration vart tionde
år vilket innebär att en energideklaration kommer att genomföras under februari
månad.
Under veckan har vi även genomgått inventering av samtliga garage. Vad som är tillåtet
att förvara i garagen finns att läsa på hemsidan under parkering alternativt under våra
stadgar pga brandrisk. Vi upplever att boende har tagit detta på största möjliga allvar
och många hade rensat rejält och resultatet var således mycket bra. Det är dock en
handfull garage som fortfarande har föremål som inte är direkt kopplat till
bilrelaterade föremål. Vet du med dig att detta berör dig, se till att rensa då ytterligare
tillsyn kommer att ske!
En sammanställning av vattenlåsen har gjorts och vi kommer att ta in offerter för
arbetet av nya avstängningsventiler, mer information om detta kommer.
Vi har även införskaffat ny diskmaskin och kaffebryggare till det gröna kvartershuset
då dessa var pensionerade!
Avslutningsvis, är du engagerad och intresserad av styrelsearbete? Vill du vara med
och påverka beslut i vår bostadsrättsförening? Kontakta valberedningen eller någon av
oss i styrelsen. (Det går bra att skicka iväg en intresseanmälan till vår föreningsmejl.)
”Dags att skrapa bort nagellacket nu grabbar”
Niklas Wikegård - hockeytränare
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

