INFOBLAD 2014-10-08

ANMÄLAN INFO.TRÄFF NYA DÖRRAR-MÖTE FÖR ALLA BOENDE
BOKA UPP 30 MINUTER MÅNDAGEN 27 OKTOBER!

För att möta upp era önskemål kallar styrelsen ALLA våra medlemmar till en mycket viktig
informationsträff gällande byte till säkerhetsdörrar innan beslut fattas, en ny chans för alla!
Thomas från dörrleverantören DALOC besöker oss från Malmö för att svara på frågor och ge
information kring säkerhetsdörrar och syftet med ett byte!
För att alla ska kunna delta kommer mötet endast hållas i ca 30 minuter där ni väljer tidpunkt.
Plats; Galgamarken (fritidslokalen källarplan Snapphanevägen 3A, gångavstånd ca 100 m).
Gemensam gångfärd, för er som önskar, från Fogdevägens rondell (parkeringen).
MÖTESTIDER (meddela styrelsen ett av följande tillfällen)
OMGÅNG 1: MÅN 27/10 – KLOCKAN 17.30 (gemensam gång fr. parkering kl. 17.15)
OMGÅNG 2: MÅN 27/10 – KLOCKAN 18.30 (gemensam gång fr. parkering kl. 18.15)
Meddela er närvaro redan idag på styrelsen@brf-orkanen.se alternativt via lapp till styrelserummet
(Fogdev. 7B, senast onsdag 22/10)

Vi behöver veta:
Namn på Dig/Er som deltar?
Från vilket trapphus?
Deltagande i Omgång 1 eller Omgång 2?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultatet från tidigare intresseanmälan; positivt med så många som önskar byte, ledsamt att många inte svarat alls!
Intresserad och önskar en infoträff; 17 lägenheter
Intresserad men behöver ingen ytterligare info; 19 lägenheter
Inte intresserad av dörrbyte; 16 st Uteblivna svar; 41 lägenheter

INFOBLAD - FORTSÄTTNING

Anläggning av brandgata, start v.42
I våras blev vi kontaktade av räddningstjänsten för en genomgång av
vår fastighets brandskydd.
Vi fick mycket beröm och endast några påpekanden:

nödskyltar i tvättstuga,
våra lägenhetsdörrar,
saker som förvaras i allmänutrymmen,
tex i trapphus, vind eller källare – vilket är förbjudet (t. ex. barnvagnar,
dörrar , bord, dörrmattor och dyl.).
Vänligen förvara inget i dessa utrymmen.
Vidare blev vi ålagda att anlägga en s.k. brandgata mellan 3:an och 5:an samt
mellan 5:an och 7:an på gräsytorna.
På vissa stråk skall hårdgjord yta skapas och beskärning av träd göras.
Vintertid skall ytorna snöröjas.
Önskas ytterligare frågor kontakta driftledare Peter Berg från HSB som
utför arbetet. 010 451 30 00.
Arbetet är planerat med start V. 42.

