Medlemsbrev 2021

Till alla medlemmar i Brf
Norrby

Vårstädningen
Vårstädningen kommer att äga rum den 25 april, men inte precis som vanligt. Inget fika, ingen
varmkorv, ingen uppmuntran till att umgås med grannarna. Det beror förstås på covid 19-pandemin
och att vi inte vill bidra till någon smittspridning. Det kommer att finnas en grovsopcontainer som
vanligt och en mindre behållare för elsopor. Den som hyr p-plats kanske först och främst vill städa av
den inför sommaren? Det kommer att finnas säckar och redskap. Det är också en bra idé att städa sitt
källarförråd och sin klädkammare, i synnerhet för den som inte haft avloppsbyte ännu och röret går
igenom klädkammare och/eller förråd. Ring Sivert Christoffersson 070-433 22 91 om du har frågor
som rör rör. När det gäller källarförråd, tänk på att lämna en luftspalt mot golv och väggar och att inte
förvara textilier och liknande utan att förpacka det noga. Då undviker du mögel, mal och annat
otrevligt.
Sista chansen att lämna motioner till stämman den 1 juni är 31 mars! De ska vara underskrivna
med namn och lägenhetsnummer i föreningen! Du kanske har väldigt bra idéer som kan göra vår fina
förening ännu bättre.
Sandsopning kommer att utföras strax före påsk. Man kan gärna vänta med fönstertvätt till dess
gårdsvägarna är sopade.
Tvättstugan och dess städning är ett ämne som ständigt kommer upp i alla flerbostadshus. Detta är
vad som gäller: Alla som tvättar ska torka upp det tvättmedel man råkat spilla och städa där man själv
smutsat ned, man ska torka av maskinerna och göra rent tvättmedelsfack och luddfilter. Man måste
hämta sin tvätt direkt när den är klar och lämna plats för andra som vill tvätta. Man får inte breda ut
sig överallt utan ska lämna plats för andra som tvättar samtidigt. Föreningens personal städar 2
g/veckan, det borde räcka mycket väl om alla gjorde rent efter sin användning av tvättstugan. Det är
väldigt mycket trevligare att tvätta om tvättstugan hålls renstädad och fräsch!
Gymmet och bastun bokas flitigt vilket är roligt. Boka bara tider du själv använder och städa noga
efter dig där också.
Kom ihåg att inte parkera på gårdsvägar och parkvägar. Vi måste lämna plats till
utryckningsfordon och färdtjänst. Ställer man bilen på gräsmattan, blir gräsmattan förstörd och det
kostar pengar att återställa den. Felparkerare kan få kontrollavgift, spara gärna in den genom att bara
parkera på den egna p-platsen eller lokalgatorna.
Nyplantering av växter kommer att göras i vår vid Galonvägen 2-8, på entrésidan och på gaveln.
Information i repris:
Har du någon gång tappat bort dina avier för månadsavgiften? Eller behövt ett utdrag ur
lägenhetsregistret? Undrat om du verkligen betalat avgiften? Nu behöver du inte ringa till
expeditionen längre utan kan kolla själv, gå in på https://expeditionen.realportal.nu/. Medlemmar
loggar sedan in med bankID. Du kommer bara åt dina egna uppgifter och avier.
Den som inte har bankID är förstås fortfarande välkommen att ringa expeditionen,
Styrelsen

