Rusthållarbladet nr 25 2017-04

Hej alla medlemmar i Brf Rusthållaren.

Här kommer ett Rusthållarblad som vi skall försöka få till lite oftare för att ni medlemmar skall få veta lite
mer om vad vi sysslat med i styrelsen sedan sista årsstämman. Samt vad som kommer att hända i husen
och på gårdarna framöver.
Vi har ju alla haft besök av Värmex för en OVK och detta är i stort sett färdigt med reservation för några
lgh. Som ni kanske märkt så togs beslutet att även byta ut termostaterna på våra radiatorer då de var
uttjänta och många lgh har haft svårt att ha en behaglig temperatur inomhus. Vi hoppas att det redan
blivit bättre och att ingen varken svettas eller fryser längre.
Vi har även lite trasiga partier i vår fina fasad där vi kan skåda lite sprickor. Detta kommer att åtgärdas nu
i vår då utomhusklimatet torkat upp ordentligt så det går att göra jobbet korrekt.
Vi har en ny ledamot från Riksbyggen som deltar på våra styrelsemöten. Han heter Johan Barvemo. Lina
Ask Wernell fortsätter dock som vår tekniska förvaltare.
Ser ni några arbetsklädda personer på vår parkering den 11 april så är det Riksbyggen som utför en
bullermätning av tunnelbanan inför nybyggen som skall bli där. Gällande dessa nybyggen så kommer
styrelsen att bjuda in till ett medlemsmöte efter sommaren då vi bjuder in RB att berätta om hur detta är
tänkt att se ut och en ungefärlig tidsplan. Samt ett tillfälle för oss som bor i husen att träffas. Mer
information kommer från oss då datum är bestämt och alla har semestrat färdigt.
Då det råder nya standardbestämmelser för bl. lekplatser och rätt mycket av växtligheten inte mår så bra
så har styrelsen bestämt att vi skall ta ett helhetsgrepp på gårdarna och vår gemensamma utemiljö. Vi
kommer inom kort dela ut brev till er alla boende och be om synpunkter och förslag om vad som kan
göras. Här vore det trevligt om så många som möjligt svarade och med varierad ålder. Att vi hört från
barn, unga och vuxna hur vi kan göra våra gårdar trevligare. Finns det någon i förening med
yrkeskompetens inom t.ex. trädgård eller kanske trädbeskärning så hör gärna av er till oss i styrelsen.
Innan någonting görs så ber vi er att inte göra egna insatser på buskar och träd. De tillhör oss alla i
föreningen. Har ni däremot förslag på förbättringar eller någon problematik med de som växer så går det
genom oss i styrelsen. Var med och påverka! Håll utkik i lådan.
Till sist så flaggar vi för en gemensam utedag med städning av gårdarna. Detta år kommer vi även att
köra högtryckstvätt i våra soprum och runt entréer för att fräscha upp. Denna dag är bestämd till:
6 maj kl 10:00-14:00. Mer info kommer också om detta.
Allt gott i vårsolen. Hälsar styrelsen i föreningen.

