INFOBLAD -1-(2014-01)
(Ej tid att läsa? - Detta infoblad finns även att läsa på: www.brf-orkanen.se)

Varför ett infoblad?
För att förbättra kommunikationen mot er som medlemmar sätter vi
upp informationsblad i trapphusen för att ni ska veta vad som händer
i vår förening.
Vi i bostadsrättsföreningen Orkanen vill börja med att hälsa alla
nyinflyttade: Varmt välkomna!
Viktigt; Ta det försiktigt under vintertid då halkrisk kan föreligga,
framförallt vid miljörummen, speciellt nedgång till miljörum
Fogdevägen 3A!
Gällande brandskydd; I ledet att förbättra och förebygga
rekommenderar räddningstjänsten att varje lägenhet skall utrustas
med;
6 kg pulversläckare.
Effektivitetsklass 43A, 233 bc
Är du intresserad av ett gemensamt inköp av brandsläckare?
Lämnar namn, telefonnummer och adress & antal på en lapp i
styrelserummets lokal
(b.v. Fogdev. 7B). Ni kommer kontaktas när vi fått in pris!
Ett tips är annars att kontakta; Sydostbrand, Brandab m.fl.
Se även över era brandvarnare, ex; byt batteri. Är brandvarnaren
”förbrukad”, byt ut!
Ordförande – Per Renud
Vice ordf. & sekreterare – Johannes Jonsson
Ledamot – Therése Andersson, 3B

Ledamot – Per Rydell, 3A
HSB Ledamot – Sofia Eklund
Vice Värd – Per Renud

Mail: styrelsen@brf-orkanen.se

Styrelsen jobbar just nu med följande:
* Planerar det nya styrelseåret
* Förbättrar informationsflödet med ökad frekkvens av infoblad
* Byter ut trasig värmeväxlare
* Kontakt med Skansa ang putsning av fogar
* Förbättring av vindsisolering – förhindrar att lösull yr om kring
(kontakt med Cremab)
* Handhar avloppsläckage
* Utemiljö
* Uppdaterar hemsida
* Avtalsgenomgång
* Förhandlar om lån
* Uthyrning av lokaler & garage
* Energiprojekt
* Förbereder kommande fasadrenovering i 7:an
* Reviderar underhållsplan
* Budgetarbete
* Installerat postboxar pga. Postens krav
* Bytt ut pump i fjärrvärmecentral
* Översyn av tak efter storm samt läckage
* Hanterat störningar
* Pågående förbättringsarbete av uppsatt belysning
* Tömmer allmänutrymmen på material som dumpats där
* Valberedningsarbete

Ordförande – Per Renud
Vice ordf. & sekreterare – Johannes Jonsson
Ledamot – Therése Andersson, 3B

Ledamot – Per Rydell, 3A
HSB Ledamot – Sofia Eklund
Vice Värd – Per Renud

Mail: styrelsen@brf-orkanen.se

