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Olm.seVÅRSTÄDNING 14 MAJ

Relining – Stamrenovering

Lördagen 14 Maj gick årets vårstädning av stapeln.
Buskarna som då planterades håller som bäst på att rota
sig, så det går åt en hel del vattan för att hålla dem vid
liv.

Den av föreningen tillsatta gruppen har tagit in ett
antal offerter som man nu arbetar med.
Detta innebär att inget arbete med stammarna
påbörjas före sommaren, utan snarare tidigast sent i
höst.
Strax efter sommaren startar stamgruppen den
första synliga aktiviten – Dokumentering av
befintlig miljö. Det som sker då är att alla
badrum/toaletter/kök kommer att fotograferas av
stamgruppen för att säkerställa vilka skador som
finns just då (sprucket kakel, emaljskador etc), detta
för att undvika eventuella efterföljande klagomål om
att något blivit förstöret under arbetet.
I samband med detta kommer stamgruppen även att
dela ut en enkät ut till alla bostadsrättsinnehavare
med fråga om intresse för renovering av
badrum/toalett finns.

Blomsterlökstävlingen vanns av Birgit Arvered (7:an
4tr) – hon var närmast det verkliga antalet: 1488 st lökar.

Portlåssystemet
Tappat brickan/behöver fler brickor
eller byta telefonnummer i systemet?
Kontakta Michael Holasek – i 7:an 5 tr, som har hand
om systemet.
Om du har tappat brickan kan du få en ny och den gamla
brickan spärras.
Ny bricka kostar fn 50:-

Nya dörrar med elektroniska läsare
Nu har nästan alla dörrar fått det elektroniska låset.
Systemet fungerar & cylinderlåset till dörrarna har bytts
ut. Kvar att byta är ytterdörren till cykelstallet i 7:an, där
ska hela dörren bytas vilket är beställt.
Behöver du tillträde till ett rum där du inte kommer in? Lägg en lapp med lägenhetsnummer & nyckelnummer
(t.ex. 55:1) tillsammans med en motivering till varför du
behöver tillträdet, så tas din begäran upp i styrelsen.
_____________________________________________

Nya boende i föreningen
Följande medlemmar har tillkommit:
Familjen Samra/Shamon (5:an 7 tr)
Vi hälsar dem alla hjärtligt välkomna!

SOMMAR 2011
Nu när sommaren är så gott som här, tänk på att:
• Håll extra uppsikt över okända personer i
portarna.
• Se till att posten inte syns utifrån. Om du är
bortrest – beställ tillfällig eftersändning, lagring
av post eller be den som vattnar dina blommor
att ta hand om posten.
TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN
BRF Vinterrosen i Bandhagen,

Vintrosagatan 5–7, 124 73 Bandhagen

Badrumsrenoveringsförbudet kvarstår tills allt
gällande stamrenovering är klarlagt.
I god tid innan byggstart kommer ett möte att hållas
för alla boende.

Trasiga clips i ytterfönster?
Tyvärr händer det att clipsen i de eftermonterade
yttre fönsterramarna går sönder ibland.
Det är enkelt att själv byta ut dem med en
skruvmejsel
Nya clips finns för montering på egen hand.
Säg till någon i styrelsen så får du antalet du
behöver.

Våra hus förvaltas av TEOGE.
Kontaktuppgifter TEOGE
Felanmälan: 08-410 828 50
Felanmälan har öppet: 08.00 – 16.30
Övrig tid jour: 08-410 828 50
Mailadress till Felanmälan: info@teoge.se
_________________________________________

Hög hastighet på Vintrosagatan?
Om du tycker att bilar/motorcyklar etc kör för
snabbt på gatan, kan du klaga via mail till:
trafikkontoret@stockholm.se eller ring
Trafikkontoret 08-508 272 00
brf.vinterrosen@yahoo.com
www.vinterrosen.se

