Informationsblad
Vi hälsar Nya medlemmar välkomna:
Mikael & Arina Yamansee-Nolin i 3L
Mathilda Jönsson & Emil Hagman i 3K
FÖNSTERRENOVERING /
PROJEKTSTATUS AUGUSTI 2018
Som bekant har vi problem med rötskador på
våra fönster. Burspråken är mest angripna
men övriga fönster år också i så dåligt skick att
styrelsen föreslår byte av samtliga fönster.
Nya tekniska lösningar med 3-glas och
aluminiumbeklädnad kommer ge oss
förenklad skötsel och låga
underhållskostnader.
För att få en kostnadseffektiv lösning
samarbetar vi med Solfjädern 1&3 i ett
gemensamt projekt där vi anlitar Riksbyggen.
Vi har fått in ett antal offerter från olika
entreprenörer och vi diskuterar nu
upphandlingsformer och kostnader med
Riksbyggen.
Så snart vi har fått fram en bra lösning
kommer vi att kalla till en gemensam
informationsträff för våra föreningar där vi
presenterar lösningsförslag, kostnader och
tidsplan.
Uthyrning:
Amir Vahabi kommer under en period att ta
över bokningarna av våra lokaler. Mailen för
uthyrning går direkt till honom men det går
även bra att kontakta honom personligen.

nr 43

Inforutan
Styrelse
Ordförande Torbjörn Gylje 0708-328268
Ekonomiansvarig Lennart Revström 0706995519
Sekreterare Magnus Helander 070-9730568
Ledamot Bahram Hosseini-Maaf 0704-054898
Ledamot Diane Pranzo 072-2560558
Ledamot Bengt Hersenius 070-8249346
Ledamot Anders Aldrin 070-5913256
Frågor/förslag som ni vill att styrelsen ska ta
upp lämnas in skriftligt. Lägg skrivelsen i
föreningens brevlåda på sophuset vid
vändplanen eller mail:
styrelse2@brfsolfjadern.se
Gästlägenhet & Samlingslokalen
Bokning av gästlägenheten resp.
samlingslokalen görs helst genom e-post:
uthyrning-s2@brfsolfjadern.se. Den som inte
har tillgång till e-post kan kontakta i första
hand Amir Vahabi. Det finns även möjlighet
att utnyttja gästparkering i garaget.
Hyra för övernattningslägenheten:
Gäller medlemmar i föreningen
300kr/dygn
Avbokningsavgift 100kr
Hyra för samlingslokalen:
Gäller medlemmar i föreningen
300kr/dygn
Avbokningsavgift 100kr
Hyra bord och stolar
Gäller medlemmar i föreningen
100kr/dygn
Övrigt
Mer information hittar ni på vår hemsida:
www.brfsolfjadern.se
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GDPR:
Nu finns informationen om GDPR tillgänglig på vår hemsida under fliken information. Den finns också
uppsatt i trappuppgångarna.
http://www.brfsolfjadern.se/index.php/brf-solfjaedern-2/informationsbrev-80682
Medlemsregistret som vi har med era mailadresser och telefonnummer (mobilnummer) behöver vi
se över. För att vi ska kunna skicka ut information ber vi att ni mailar detta, även om de är samma
sedan en lång tid tillbaka, till: anders.aldrin@viljamusik.se.
För er som inte vill maila eller glömmer bort det så kommer Anders att gå runt till er efter september
månad. Tackar på förhand för att ni hjälper föreningen med registret!
Hemsidan:
Styrelsen och även styrelserna i Solfjädern 1 och 3 avser att göra lite förändringar eller kanske en ny
hemsida för att vi på ett bättre sätt ska kunna ge information. En arbetsgrupp kommer att ta fram ett
nytt underlag. Är du intresserad att vara med i gruppen, kanske några av våra ungdomar är
intresserade att vara med i arbetsgruppen. Hör av er till Anders Aldrin på mail
anders.aldrin@viljamusik.se.
Övrigt:
Vi värnar om säkerheten inom vårt område och ber alla att respektera våra regler när det gäller
parkering och bilkörning. Parkering är ej tillåten inom området och maxhastighet är 10km/tim.
Helgen den 28-30 september kommer våra portkoder att bytas ut. De nya koderna kommer du att
hitta i din brevlåda.
Du kan även läsa infobladet på Solfjädern 2 hemsida:
http://www.brfsolfjadern.se/index.php/brf-solfjaedern-2/informationsbrev-80682
Styrelsen

