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Rekordregn
Vid regnet i  augusti  drabbades LC 35-37 och
KG 58-60 av översvämningar. El, värme, bred-
band och vattenförsörjningen klarade sig från
allvarligare  skador,  men  hissar  och  en  tvätt-
stuga slogs ut under några dagar. Skadorna är
anmälda  till  försäkringsbolaget  som  hanterar
hela  processen  med  torkning,  rivning  och
återuppbyggande.
   Ni som ännu inte har röjt undan fuktskadade
saker måste snarast göra detta!

Låneomsättning
Styrelsen har placerat om ett av våra lån per 1
september.  Den nya räntan blev 0,92 procent
på fem år.  Den tidigare räntan var  1,25 pro-
cent.

Städdag 23 oktober
Det  är  åter  igen  dags  att  snygga  upp  våra
gårdar  och  lokaler.  Anslag  om  städdagen
kommer att  finnas uppsatta i  varje  trapphus.
Passa på att träffa dina grannar och samtidigt
göra en viktig insats för oss själva för att hålla
nere kostnaderna.

Nya inflyttade
Under året  har  många lägenheter  bytt  ägare.
Vi  hoppas  att  vi  får  lära  känna  alla  nyin-
flyttade på städdagen.

Klara renoveringar
Trapphusen  på  LC  och  hissarna  på  KG  är
färdigrenoverade. Vindskivor och fönsterbleck
har bytts ut och fler fågelskydd är monterade.

Kommande renoveringar
De digitala tavlorna i entréerna kommer att tas
i drift. Varje lägenhet tilldelas tre taggar som
används  vid  dörröppning  och  bokningar  av
våra lokaler. 
   Efter  jul  och  nyår  börjar  renoveringen av
hissarna i LC 35-41. Varje hiss beräknas ta tre
veckor och kan inte användas under den tiden.

   Under senvåren kommer loftgångarna på LC
35 och 41 att renoveras med bland annat byte
av lägenhetsdörrar.
   Under våren görs en så kallad statuskontroll
av alla lägenheter.  Syftet  är  att  få  en bild  av
vilka risker som finns i fastigheterna, exempel-
vis  kakelsläpp  i  våtrum,  el-  och  vatten-
ledningar samt andra skaderisker. 
   Mer information om alla åtgärder kommer!

Julfest
Fritidskommittén jobbar för  att  vi  ska kunna
ha en julfest  i  år,  tyvärr  inte på Två Kockar.
Boka redan nu in den 4 december!

Skolhusbygge
Skolan byggs på konstgräsplanen mitt emot SK
27-31.  Styrelsen har  träffat  projektledaren för
bygget  och  fått  information  om  hur
planeringen  ser  ut.  Byggstart  beräknas  till
hösten 2022 med cirka 18 månaders  byggtid.
Första elevkullen beräknas börja höstterminen
2024.

Vår säkerhet
Flera försök att bryta sig in i våra lokaler har
skett under senare tid . Det är därför oerhört
viktigt att alla i föreningen säkerställer att alla
dörrar  är  låsta.   Styrelsen  ser  kontinuerligt
över skalskyddet och gör åtgärder för att höja
säkerheten.
   Håll  reda  på  era  nycklar  och  märk  inte
nycklarna så att de kan  kopplas till Brf Reval.

Föreningskontoret
Kontoret öppnas för besök på tisdagar kl. 19-20
från och med den 5 oktober. 
Det förutsätts dock att besökare är symptom-
fria och vaccinerade. 
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