
             HSB Brf Skotet Signalmatros nr 2 2018   

 

Efter en kall vinter har vi nu fått en torr och varm sommar. 

På trädgårdsdagen var vi ett fåtal personer pga av värmen och 

kanske också tidpunkten på dagen. Alla krukor har dock fått 

sina blommor 

På grund av torkan vore det bra om alla hjälper till att se över om krukorna med planeringar 

får lite vatten då och då. 

Solveig kommer även i år ha hand om utlämning av nycklar för er som hyrt gästlägenheten 

och föreningslokalen. Vi stänger därför expeditionen från den 3/7 till och med den 7/8 

Den 13/8 går vi över till bokning av gästlägenhet och föreningslokal via bokningstavlan i hus 

15. Det fungerar på samma sätt som att boka tvättstuga. Man kan ha max 7 framtida 

bokningar igång samtidigt, vilket innebär att man inte kan boka fler om man redan bokat 7 st. 

Man kan som tidigast boka 33 dagar innan önskad dag/-ar, vilket innebär att om man vill 

boka julafton 24/12 så kan man tidigast gå in och boka den dagen den 21/11. Man kommer 

bara kunna boka gästlägenhet och föreningslokal dygnsvis. När man bokat gästlägenheten 

låser man upp dörren via bokningstavlan och man låser dörren på samma sätt, via 

bokningstavlan när man lämnar lägenheten. Är man inne i lägenheten låser man dörren som 

vanligt med låsvredet. Föreningslokalen låser man upp utanför dörren, precis som vanligt. 

Man använder sin egen tagg till att låsa/låsa upp precis som tvättstugan. Vi kommer inte 

skriva avtal för varje bokning utan man förbinder sig till villkoren i hyresavtalet (kommer 

läggas på vår hemsida) när man bokar gästlägenheten och/eller föreningslokalen. 

Inbetalning sker som vanligt via Bankgiro till föreningen. Mer utförliga bokningsregler och 

instruktioner kommer gå att läsa på vår hemsida. 

Föreningen har skaffat en ny e-post adress då Telias utrymme för mejl var för litet. I dag är vår adress 

brfskotet@hotmail.com .  

Cykelrummen är fulla på markplan, men det finns gott om utrymme I våra cykelrum I garageplan. Var 

därför vänliga och ställ cyklar som sällan eller aldrig används där. Vi kommer snart att behöva märka 

upp cyklarna för att komma åt det här problemet annars. 
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