INFOBLAD -4- (2014-06)
(Ej tid att läsa? - infobladet finns även att läsa på: www.brf-orkanen.se, scanna annars ovan QR-kod)

Vi i bostadsrättsföreningen Orkanen vill börja med att hälsa alla nyinflyttade:

Varmt välkomna!
Om du har frågor till oss?
Vi vill gärna ha era synpunkter och ett bra tillfälle att få lägga fram dessa är under
årsstämman den 5/6. Vi kommer att notera era frågor och ber att få återkomma med svar
efter stämman. Kommer du inte närvara så är alla självklart välkomna att ställa frågor till oss,
gärna på mail: styrelsen@brf-orkanen.se eller på en lapp i brevlådan styrelsekontoret (7B)
Lediga förråd för uthyrning, kontakta vicevärd vid intresse för visning:
Fogdevägen 7A – bra planerat förråd med egen ingång (bottenvåning).
Fogdevägen 5 – förråd ledigt från mitten av juli med egen ingång via källarplan.
Fogdevägen 3 (gavel) – f.d. garaget finns from nu att hyra som förråd, goda ytor!
Container – passa på att rensa era förråd
Inom de närmaste veckorna kommer det finnas container på föreningens område. Passa på
att rensa era vinds- och källarförråd. Flytta även om ni har saker ståendes i
allmänutrymmena till era förråd eller släng dessa när container ändå finns tillgänglig.
OBS! Containern är avsedd för er medlemmar och har därav ett hänglås, samma kod som
till miljörummen. Glöm inte att låsa efter er.
Sommarens tips – Använd endast el-grill om ni grillar på era balkonger! Om ni vill grilla med
kol är ni välkomna att grilla på föreningens anordnade grillplatser.
Planererar du att resa iväg under sommaren? – Tips av säkerhetsskäl; Lämna gärna nyckel
till någon anhörig/granne som kan titta till er lägenhet med jämna mellanrum. Lämna gärna
även kontaktinformation till denna person till styrelsen om vi ev. behöver ta kontakt med
denna person.
GLAD SOMMAR ÖNSKAR ORKANENS STYRELSE!
Ordförande – Per Renud
Vice ordf. & sekreterare – Johannes Jonsson
Ledamot – Therése Andersson, 3B

Mail: styrelsen@brf-orkanen.se

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

