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Vårens städdag
Lördagen den 12 maj kl. 10.30 har vi vår
gemensamma vårstäddag. Välkomna till
fontänområdet då! Ta gärna med verktyg
och redskap Vi städar och gör fint
tillsammans samt avslutar med korvgrillning
ca 12.30.
I samband med vårstädningen kommer, som
vanligt, en container att stå uppställd vid den
inre parkeringen. Den kommer att vara på
plats från onsdagen den 8 maj.
Brandskydd och källargångarna
Lagstiftningen är mycket restriktiv när det
gäller brandskyddsfrågor. Det är absolut
förbjudet att använda allmänna utrymmen
som förvarings- och uppställningsplats. Vi
har gjort en inventering av källargångarna i
BA 49 och BA 175 och noterat att där finns
bordsskivor, en TV, sommardäck, några
bord, en dörr mm.
Vi ber ägarna till dessa saker att ta hand om
dem. Om de är kvar under städdagen den 12
maj kommer de att kastas.
Fastighetsförsäkringen
Styrelsen har bytt försäkringsbolag från
Brandkontoret till försäkringsbolaget Allians
Försäkringsmäklare när det gäller
föreningens fastighetsförsäkring. Försäkringen kan endast tecknas av SBC:s
medlemsföreningar och innebär lägre
kostnader för oss. I den nya fastighetsförsäkring ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg på max 150 000 kr per lägenhet och
1500 kr i självrisk. Detta tillägg behöver då
inte tecknas av var och en längre. Kontakta
Thomas Fehrm för mer information.
Vi vill samtidigt passa på att informera om
en HD-dom, som i viss mån förtydligar
skillnaden mellan föreningens ansvarsområde och medlemmarnas vad gäller

skillnaden mellan vattenskada och vattenledningsskada. Enligt domen är ett element
inte att betrakta som en vattenledning, vilket
innebär att om ett element läcker så står
föreningen för reparationen av själva
elementet medan medlemmen själv får stå
för följdskadorna på golvet.
Grovsoprummen – igen
Nu när det är dags att vårstäda vill många av
oss slänga en del. Mycket kan slängas i
grovsoprummen men somliga sopor, t ex
trädgårdsavfall, spisar och målarfärg, får
absolut inte lämnas där utan ska antingen till
Kvarnkullens återvinningscentral,
Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg eller till
en miljöstation, t ex OKQ8 i Bergshamra.
Cykelinventering
Inventering av våra cykelförråd kommer att
ske under maj månad med assistans från
Refab. Lappar delas ut veckan efter
stämman och vid månadsskiftet maj/juni
kommer alla cyklar som ej är lappade att
plockas bort ur förråden. Sex månader
därefter kommer vi att slänga dessa cyklar!
Kontaktperson är Hans Holst.
Hans tjatruta
Om man nu har kul med uteaktiviteter som innebär
leriga skor - ta in skorna in Din lägenhet!
Soppåsar får under inga omständigheter ligga i
trapphusen!
Och, ska Du stänga dörren - gör det, men släng inte
igen den! Alla i närheten hoppar högt av smällen, jag
lovar!

Futuregruppen - 107:an
Kom till stämman den 14 maj och var med
och forma vår framtid! Läs separat utdelat
material. Kom till Hans Holst eller någon
annan i styrelsen och ha synpunkter.
Styrelsen

