
PÅ GÅNG I HUSET
Hissbyte
Vi närmar oss uppstart för byte av hissar
i samtliga uppgångar. (Se bild för
interiör)

Följande ordning gäller:

Uppgång 17, start vecka 39

Uppgång 15, start vecka 42

Uppgång 13, start vecka 45

Målning av
parkeringsplatser
Ett antal parkeringsplatser är i stort
behov av nya linjer och vi planerar
därför en målning av dessa i höst. De
berörda kommer kontaktas när vi vet
exakt tidpunkt. Tyvärr med kort varsel
då målningen är väderberoende. Det
kommer också sättas upp nya skyltar.

Målning av trapphus
Vi håller per dags dato på att inhämta
offerter för målning av trapphusen. Planerad uppstart någon gång efter
att hissarna är klara.

Hobbyrum
Nu är de gamla matförråden tömda och 3/10 påbörjas arbetet med
hobbyrummet. Planerad tidsåtgång är 3-4 veckor.



Grovsoprummet ersätts med container
Grovsoprummet kommer stängas. Trots utförlig information på dörren till
grovsoprummet så används det allt för ofta felaktigt, vilket innebär
kostnader för föreningen. Vi kommer därför ersätta detta med en
container 2ggr om året som är ett betydligt billigare alternativ. En
container om våren och en om hösten. Första containern kommer sättas
ut 14:e oktober. Grovsoprummet kommer istället användas till förvaring
av utemöbler, grilltillbehör etc.

Höga elpriser att vänta framöver
Vi får ständiga rapporter om att vi kan vänta oss extremt dyr el i vinter.
Det som kan vara skönt att veta är att de höjda elpriserna inte kommer
innebära någon avgiftshöjning. Men vi uppmanar er att hushålla med
elen för plånboken och planetens skull, så här kommer några tips:

- Släck lampor när du lämnar rummet och byt ut alla ljuskällor till
lågenergilampor

- Undvik att ha energitjuvar som TV-apparater, datorer etc i stand-by
läge. Dra ur kontakten helt. Och glöm inte mobilladdaren…

- Duscha kortare
- Kör inte halvfulla disk- och tvättmaskiner
- Ha svalt i sovrummet, så sover du bättre på köpet!

Maila oss gärna om ni har frågor, info@brfskapplandsgatan.se

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
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