Årgång 33, Nr 268

Februari 2020

Erik Tegels Väg 23, KV 163 40 Spånga

KOMMANDE
AKTIVITETER
Styrelsemöten

www.gunillabrf.se

STAMSPOLNING i alla lägenheter!

10 mars
14 april
19 maj

DAGLEDIGA
Onsdag 11 mars
Onsdag 15 april
Onsdag 20 maj
klockan 14:30
Samlingslokalen

Med start måndagen den 6 april och beräknas vara klart
torsdagen den 9 april.
Det är GR Avloppsrensning AB som utför arbetet och du
kommer att få mer detaljerad information i din brevlåda den
15 mars. Bland annat vilken dag som gäller för din port samt
aktuella telefonnummer, både till styrelsens handläggare och
till entreprenören GR.
Några saker att tänka på är:
Kan man inte vara hemma den aktuella dagen måste man
lämna uppmärkta nycklar till GRs personal kl 07:30 i porten.

EFS
(fastighetsskötaren)
finns på
plats i föreningen
Måndagar ca 9-11
Torsdagar ca 12-15

MOBIL MILJÖSTATION
lämna farligt avfall
Bromstens plan 4
kl 19:45- 19:15
20 april

info@gunillabrf.se

Om du har lösa djur i lägenheten skall GR informeras i förväg.
Skåpen under diskbänk/handfat skall vara tömda och att
samtliga avlopp skall vara åtkomliga för rensning.

OBS! Om du inte är hemma under vecka 15 måste du
lämna in dina dörrnycklar till styrelsen innan du åker
iväg.
Ta kontakt med
Anders Petersson (anders.k.petersson@outlook.com)
eller Magnus Agerfalk (magnusagerfalk@yahoo.se)
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" Öppet Hus"
Välkommen att träffa styrelsen

DEN ENA GRILLEN
SKALL BORT
beslöt föreningsstämman.
Sista chansen att lägga ett bud
på den är 29 februari!
Är du intresserad att köpa den kontaktar du ordförande Elin!

Onsdagen den 15 april
klockan 19:00 till 20:00

Söndagen den 19 april
klockan 13:00 till 14:30
Samlinglokalen vid port 27

STENEN
SKALL BORT
Då det grävdes för att komma
ner till ett trasigt avloppsrör
fanns den en del sten!
Det går att plocka med sig stenen som ligger vid uteplatsen,
nedgången till expeditionen.

Lördag 9 maj

STÄDDAG
VENTILATIONSFILTER - fönster

Snart dax att byta

Veckoslutet 8 - 10 maj
Container på plats i föreningen!
Info om tider anslås i portarna.

Solceller

Mer information om
Matavfallsprojektet
och hur långt styrelsen
kommit gällande
motionen om Solceller
kommer i nästa
nummer av
GunillaBladet.
Preliminär utdelning
under vecka 14.

Expeditionstiden på onsdagar
har upphört och är ersatt
med
"Öppet Hus"

Utdelning av nya filter kommer att ske vid de "Öppet Hus"
som styrelsen arrangerar i april månad.

FÖRENINGENS BUDGET
fastställdes på februari månads
styrelsemöte:
Förutom den Stamspolning som
genomförs i april månad kommer
även våra Dagvattenledningar att
spolas. Det visade sig vid filmning
i rören att det fanns en del som
skulle kunna förorsaka stopp.
Styrelsen har förhoppningen att i slutet av verksamhetsåret,
våren år 2021, göra en Ytskiktsrenovering av tvättstugorna
och deras torkrum. Mer information om detta får ni under
hösten.
Beträffande Avgifter och hyror beslöt styrelsen att de
kommer att vara oförändrade ett tag till. Styrelsen reserverar
sig dock för att det kan bli både avgiftshöjningar och
hyreshöjningar (p-platser/garage/förråd) från 1 januari 2021
baserat på föreningens ekonomiska utveckling och den
Underhållsplan som håller på att tas fram för de närmaste fem
årens nödvändiga projekt.
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