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Hej 

Höstmörkret kommer krypande allt snabbare. 

Flera lägenheter är sålda i vår förening och många nya har flyttat in eller kommer att flytta in. 

Vi vill hälsa alla nya välkomna till vår förening som är den största föreningen vad gäller 

markområde i hela Eriksberg.  

Vi kan nu glädjas åt vår ny pergola som ligger centralt placerad på gården. Än har vi inte 

kunnat möblera utan det återstår att få till bord och bänkar på platsen. Pergolan är avsedd 

endast för medlemmar i Brf Skotet. Här skall vi kunna sitta och fika eller samlas som en 

träffpunkt för våra medlemmar. Vi kommer därför även sätta upp en skylt framgent om detta. 

Vi har annars en öppen gård och stänger inte igen vilken många föreningar gör nu för tiden, 

men pergolan vill vi ha för oss själva. 

För att uppmärksamma Pergolan kommer vi ha en invigning den 23/10 kl 11 med fika , 

dricka och godis till barnen. Efter invigningen tänkte vi ha en trädgårdsdag då vi kan behöva 

klippa buskar och plantera samt gärna ta in förslag på andra åtgärder för vår gemensamma 

gård. 

På grund av Pandemin var vi tvungna att flytta på byte av spanjoletter i balkongdörrarna. Vi 

har nu gjort upp med Safeteam att det skall göra detta i början på nästa år. 

Värmeinjusteringen kommer också att göras så snart vi fått svar från det företaget som skall 

göra detta. 

Återigen måste vi påminna om att ni följer rutinerna när ni hyr lokaler så att vi inte skall gissa 

vem som betalt osv. Gå gärna in på vår hemsida där du finner mycket matnyttig information. 

Baksidan av hus 13 har nu fått rörelsestyrt ljus vilket är en trygghetsåtgärd. Det är dock 

fortsatt bra att vi gemensamt  hjälper till och hålla koll på vår gård. 

När ni har frågor som styrelsen skall besvara får ni mejla till styrelsemejlen. Får ni fel på 

något är det felanmälan som skall göras. Detta behöver påpekas då det ibland kommer 

samtal till våra privata telefoner. 

Annars hoppas vi att vi ses den 23/10 vid Pergola 

 

Johan , Mikael, Johannes, Jeanette och Andrea 

Det här fotot av Okänd författare 
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