FEBRUARI 2021

Nyhetsbrev BRF Svartvik
Rapport från styrelsemötet 22 februari
RENOVERING LEKPLATS BADVIKEN
Arbetet är nu planerat att starta i början av mars, nu när vädret ser ut att bli varmare. När väl arbetet är i
gång är det några veckors arbete innan lekplatsen är klar. Planteringen återställs senare i vår.
TRAPPHUSEN
Nu är alla hissar klara och besiktigade. Under den vintriga perioden har det varit grusigt i våra entréer och
styrelsen ser över om vi kan byta till större entrémattor som tar upp mer av snö, vatten och grus och spar
våra nya hissar och stengolv.
VÅRA GÅRDAR
Som det tidigare har skrivits om har trafiken ökat på våra gårdar med transporter och budbilar. Styrelsen tar
nu vidare arbetet kring byte av grindar till några som går att låsa och kan öppnas med portnycklarna.
TVÄTTSTUGAN
Styrelsen har omarbetat trivsreglerna så att de blir tydligare och lite modernare. Nya kommer att sättas upp
under början av mars. Vi hoppas på en fortsatt hög trivsel i våra tvättstugor.
ERBJUDANDE
Styrelsen har tagit fram två erbjudanden till alla medlemmar, mer information kommer direkt i brevlådan.
✓ Byte av säkerhetsdörr som ökar både tryggheten och trivseln i bostaden.
✓ Fönsterrenovering - en angelägen åtgärd som efterfrågats.
BRFSVARTVIK.COM
Glöm inte att kika in på vår hemsida med jämna mellanrum och uppdatera dig om vad som händer. Har du
synpunkter, funderingar, idéer så skicka ett mejl eller lägg en hälsning i vår brevlåda vid port 49. Vill du ha
dessa nyhetsbrev som mejl kan du starta en prenumeration på hemsidan så kommer de löpande när det
finns information att förmedla.
TA HAND OM VARANDRA!

Vi behöver fortfarande följa de föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19. Hjälp
gärna varandra i trapphuset och håll kontakten med nära och kära.
HÅLL I, HÅLL UT, HÅLL AVSTÅND, HÅLL KONTAKT
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