BRF MINNESGÅRDEN
Nyhetsbrev nr 5, 2012-05-04
Här kommer det första numret av nyhetsbrevet från den nya styrelsen som
valdes på årsstämman den 18 april i år.
Den nya styrelsen har följande utseende:
Ordinarie ledamöter
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Driftansvarig
Driftansvarig
Kommunikationsansvarig

Hans Willebrand
Gunnar Söderman
Eva Ihre
Eva Clarstedt
Lena Bjursten
Greger Raneblad
Britt Marie Willebrand

Suppleanter
Nyckelansvarig
Nyckelansvarig
Ansvarig för hemsidan
Stöd åt ekonomiansvarig
Stöd åt driftansvariga
Stöd åt driftansvariga

Maria Strand
Anci Skiöld
Eleonora Wettebrandt
Ulrica Ågren
Anders Bergh
Johan Lindberg

Ev. frågor eller information till styrelsen kan skickas till hans.willebrand@home.se
eller lämnas skriftligen i föreningens brevlåda i porten Högbergsgatan 39 eller i
brevlådan som finns i gårdslokalens dörr.
För synpunkter på städning, klotter m.m. ska klagomålsblanketten alltid användas
(finns på föreningens hemsida; kan också fås i brevlådan om du lägger en lapp med
namn och lägenhetsnummer i en av föreningens brevlådor).
Allmän information
Vattentrycket har sänkts mellan kl 24.00 och 06.00. Sänkningen är genomförd
dels för att spara på utrustningen, dels för att spara på direkta kostnader.
All ombyggnad/renovering av kök och badrum måste alltid före start
godkännas av styrelsen enligt vad som anges i ”Regler för
renovering/ombyggnad av lägenhet”. Denna föreskrift återfinns på föreningens
hemsida eller kan fås i brevlådan om du lämnar en lapp med namn och
föreningens lägenhetsnummer i brevlådan enligt ovan.
Även information om föreningens trivselregler finns att läsa på hemsidan. Du
som vill ha papperskopia lägger en lapp om detta i brevlådan enligt ovan.
Styrelsen vill också passa på att påtala vikten av att anlita godkända
hantverkare generellt och i synnerhet vid renovering av badrum då det visat sig
v.g. vänd

att huset är byggt på sådant sätt att risken för skada på underliggande tak är
stor när befintlig golvbrunn i badrummet avlägsnas.
I försäkringen med Trygg Hansa, som föreningen har avtal med, ingår ett
bostadsrättstillägg, som innebär att du inte behöver ett särskilt
bostadsrättstillägg i den egna hemförsäkringen. Du ska dock se till att du har en
hemförsäkring som täcker vattenskador.
Grovsoprummet (bredvid porten Repslagargatan 27) kommer som tidigare att
hållas öppet tisdagar jämna veckor kl 19-20. Som grovsopor räknas inte
byggavfall, kyl/frys/spis o.dyl. eller sådant som kan slängas vid
återvinningsstationen hörnet Repslagargatan-Högbergsgatan.
För information hämtar Stockholms stad farligt avfall såsom färgburkar,
limtuber, glödlampor, batterier m.m. samt elavfall upp till en mikrovågsugns
storlek torsdag 17 maj kl 19.00–19.45 samt söndag 20 maj kl 15.00–16.00, vid
Noe Arks gränd 8, vid båda tillfällena.
På årsmötet framkom att vissa hellre önskar information via mejl i stället för i
brevlådan, när så är möjligt. Du som hellre önskar ett mejl, skicka information
om detta till hans.willebrand@home.se med angivande av namn och föreningens
lägenhetsnummer.
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf. Minnesgården

