Flöjtbladet
Nyhetsblad för Bostadsrättsföreningen Järnbrott

BRF Järnbrott –
Hoppas ni har haft en skön start på våren.
Kul också att se så många av er på stämman i
december. Inga motioner behandlades men
en ny styrelse valdes. Den ser ut som följer:
Björn Rignäs, ordförande
Ylva Carlsson, sekreterare
Catharina Tengwall, vice ordförande
Ingela Almqvist, ledamot
Kurt Hedberg, ledamot
Per Lek Eriksson, ledamot
Sofie Fält Andersson, suppleant
Per Blix, suppleant
Freja Bramsen, representant från HSB
Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du sist i Flöjtbladet

23/4 Fixardag
Den 23 april är det dags att
göra snyggt i vårt område.
Vi startar klockan 10.00 och
avslutar med fika samt den traditionsenliga
korven klockan 13.00.

12/5 Informationsmöte
Den 12 maj är det dags för årets första
informationsmöte. Här vill vi samla upp era
tankar och åsikter samt delge aktuell
information för vad som hänt eller kommer
att hända under året. Vi hälsar er alla
välkomna till gästlägenheten klockan 18.30.

Befintliga garage görs om till
motorcykelplatser
För att få bort motorcyklarna
från våra små förråd och
utnyttja våra garage fullt ut
har styrelsen beslutat att göra om ett antal
garage till mc-garage. Har, eller planerar du
att skaffa en MC och behöver en plats?
Kontakta då styrelsen för att ställa dig i kö
alternativt få en ny plats. Två motorcyklar
kommer att ställas upp i utvalda garage,
dessa platser kommer att kosta 250 kronor
per månad.
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Ser du skadedjur? – ring
Anticimex direkt
Vi har ett avtal gällande skadedjur för våra
fastigheter och utomhusytor. Ser ni råttor
eller annan ohyra kring våra fastigheter kan
ni ringa Anticimex direkt. Ju snabbare
kontakt med Anticimex desto fortare kan
skadedjuren bekämpas. Ni når Anticimex på
tel. 075-24 51 000.

Gästlägenheten – ny avgift
Vår gästlägenhet
används flitigt, och
för att täcka slitage
och underhåll har
avgiften justerats från 150 kr till 200 kr per
natt. Styrelsen har också tagit fram ett nytt
bokningssystem där ni som boende på ett
smidigt sätt kan boka gästlägenheten via
föreningens nya hemsida. Detta för att ge er
en bättre service där ni slipper ringa/vänta på
svar från oss. Om du saknar internet kommer
bokningarna liksom tidigare att kunna göras
via kontakt per bokningsansvarig.

Påminnelse om trivselregler
Vi delade i höstas
ut nya blad
gällande våra
trivselregler. Dessa
gäller fortfarande
och vi vill därför påminna om att respektera
dem och ta hänsyn till era grannar. Saknar ni
dessa så kan ni komma förbi expeditionen för
ett nytt exemplar. Har ni förbättringsförslag
eller vill förändra något kontakta oss i
styrelsen.
HSB Brf. Järnbrott kontaktuppgifter
Adress: Flöjtgatan 11, 421 39 Västra Frölunda
Expeditionstid: onsdag ojämna veckor, kl 18.00–19.00
Webb: http://hsbjarnbrott.se
E-post: hsbbrfjarnbrott@gmail.com

