Apelsinnytt
Oktober 2020 — Information till boende i BRF Kvarteret Apelsinen

Tack för att du läser Apelsinnytt!
Den information som föreningens styrelse går ut med i Apelsinnytt är
viktig för alla oss som bor i vår förening. Därför behöver alla ta del av
den.
Du hittar Apelsinnytt på vår hemsida www.kvarteretapelsinen.se, under
fliken “Information”. Du som inte har möjlighet att läsa Apelsinnytt
digitalt, kan meddela styrelsen att du vill få informationen utskriven.
Om du redan har meddelat det tidigare, behöver du inte göra det igen.

Vi önskar Er alla en

GOD JUL

Apelsinnytt kommer att ta ny form som elektroniskt informationsbrev från
och med januari 2021.
En får själv ge sitt medgivande att informationsbladet kan skickas till
privat mejladress om så önskas.
Medgivandet görs via en prenumerationslänk på hemsidan.
Anslag i port när nytt nummer är ute kommer att finnas samt på hemsidan.
Ni som i dagsläget får i pappersform kommer att erbjudas en utskrift av
brevet i fortsättningen.

och ett

GOTT NYTT ÅR

Felanmälan!
Styrelsen tar tacksamt emot att boende felanmäler direkt till Fastighetsägarna.
När det gäller tvättstugorna ser vi dock gärna att ni anmäler direkt till styrelsen. För att spara in på det vi kan åtgärdar vi små fel själva med hjälp av
våra tvättstugevärdar

Låsbyte
Låsbyte i samtliga källare och entré dörrar är nu klart. Vi hoppas på lugnare
besök i gemensamma utrymmen och att alla boende ska känna sig trygga.
VIKTIGT att komma ihåg: Om en nyckel kommer bort måste den
förlustanmälas direkt till styrelsen!
Dessvärre har vi haft besökare som slår sönder fönsterrutorna som tillhör
källaren i några hus. Styrelsen ser över möjligheten att sätta upp galler för
fönstren i samtliga hus om behov finns.
Bra om vi hjälps åt att hålla ögonen öppna tills galler är på plats.
Ni som beställt extranycklar kan kvittera ut dem den 12/10-13/10 klockan 18.00-20.00 i styrelselokalen.

Takrenoveringen
Vi har haft en kostsam men behövlig takrenovering. Nu är samtliga hustak
färdigrenoverade och vi har nya hållbara tak.

Avgiftshöjning
Efter en översikt av föreningens ekonomi har beslut tagits att avgiften ska
höjas i januari 2021 till 650kr/m2 per år för alla objekt.

Bygglov för balkonginglasning
Nytt bygglov har ansökts, då vårt förra gått ut. Vi väntar svar på ansökan.
Föreningen har ett generellt bygglov för balkonginglasning. Vi vet att intresse
finns i föreningen för balkonginglasning och vi ber er att invänta vår ansökan,
då ersättning för privat ansökan ej är möjlig.

Container
Container kommer 23-25 oktober Kommer vara öppen
Fr 23/10 från ankomst – kl.19.00
Lö 24/10 9-19
Sö 25/10 9-19
Passa på slänga sådant som du vill bli av med.
Inget farligt avfall.

Ekonomi

Vi reserverar oss för tryckfel.

Om du har någon information som du vill dela med dig av, så är du välkommen att kontakta styrelsen.

Avgång styrelseledamot
Jens Pickert har lämnat sin post som styrelseledamot p.g.a privata
skäl. Styrelsen fortsätter sitt arbete med dom ledamöter och
suppleanter som är kvar.
Vi tackar Jens för hans tid och engagemang i styrelsen och önskar
honom lycka till framöver.

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna
till Brf Kvarteret Apelsinen!

