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Målning av källargolv
Det  sista  efter  översvämningen  ska  nu
återställas. Källargolven i KG 58 och LC 35 - 37
kommer  att  målas  den  12-13  april.  
   SMS-meddelande har skickats ut till berörda
trapphus.  Förråd och cykelrum kan inte nås
under dygnet.

BRF Revals säkerhetsarbete
I föreningen har vi ett övergripande säkerhets-
arbete  och arbetar  aktivt  med skalskydd och
brandsäkerhet. 
   Som boende i föreningen finns en skyldig-
het  att  ha  en fungerande  brandvarnare och
hemförsäkring. Föreningen står för den kollek-
tiva tilläggsförsäkringen som kompletterar din
hemförsäkring.
   För att vårt skalskydd skall fungera (alltså att
ingen obehörig kommer in) måste vi vara noga
med  att  stänga  och  låsa  våra  entrédörrar,
garageportar och förrådsdörrar. 
   Tyvärr har vi haft intrång i biblioteket på LC
35  då  någon  övernattat  där.  Likaså  kollar
obehöriga personer våra garage för att kunna
ta sig in.
   Den egna hemförsäkringen är ju till för att
skydda vid brand och stöld, därför måste man
vara noga att låsa efter sig.

Bredband
Bredbandsabonnemang  ingår  i  månads-
avgiften! Du behöver inte teckna ett eget.

Vid flytt
Alla lägenheter har erhållit fem nycklar och tre
taggar. Om man flyttar ska dessa överlämnas
till  nästa ägare.  Saknas någon nyckel  är man
skyldig  att  bekosta  ett  cylinderbyte  och  fem
nya nycklar, se Bopärmen.
   Även bredbandsroutern  tillhör  lägenheten
och ska vara kvar vid flytt.

På gång under våren
Hissarna  i  LC  35-37  är  nu  renoverade  och
arbetet med hissarna i LC 39-41 pågår. 
   Nästa steg är renoveringen av loftgångarna
på LC 35 och LC 41. Arbetet beräknas påbörjas
under  våren.  Mer  info  till  berörda  kommer
innan start.

Nycklar till släpvagn och lokal
Släpvagn och lokal bokas på bokningstavlan i
varje trapphus. Efter bokning, swisha avgiften
till 123 126 3706, alternativt kontanter i märkt
kuvert i föreningskontorets brevinkast.
   Nycklarna  till  släpvagnen  hämtas  i  kod-
skåpet utanför kontoret. Koden till skåpet får
du  genom  att  ringa  föreningstelefonen
måndag-torsdag klockan 19-20. Efter använd-
ning ska nycklarna omgående tillbaka i  kod-
skåpet.
   Lokalen: Taggen du bokat med gäller som
nyckel till lokalen under den tid som du bokat.

Vårstädning
Boka redan nu den 7 maj för vårstädning.
   Mer information kommer från  Fritidskom-
mittén.

Kalendarium
7 maj Vårstädning
18 maj Årsstämma
??? Sommarfest
22 oktober Höststädning
3 december Julfest

Vårkänsla

Blåsippan ute i backarna står.
Niger och säger ”Nu är det vår!

Barnen de plocka små sipporna glatt,
rusar sen hem under rop och skratt
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