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Här kommer föreningsinfo till medlemmar i Brf Jakten
Du som hyr i andra hand: lämna detta infobrev till lägenhetsinnehavaren.
*** Erbjudande om nya köksblandare ***
Vi har tidigare informerat om erbjudandet för er medlemmar om rabatt på
byte av blandare eller pip i köket. Det har gått över tio år sedan de
installerades, och det är medlems eget ansvar att köpa ny blandare.
Eftersom de kostar mycket att byta så har vi förhandlat fram ett reducerat
pris. Priset gäller om många vill byta samtidigt så att vi kan boka in
rörmokaren samma dagar för alla. De kommer isåfall att gå in med
huvudnyckel på bestämt datum.
Priserna är med material, arbete och rotavdrag:
* Byte av blandare (FM Mattsson 9000E II): 2492 kr
* Byte av endast pipen: 963 kr
Du som är intressera av att byta blandare eller pip behöver meddela
styrelsen via telefon, e-post eller brev i Jaktens postlåda senast den 2/4, så
meddelar vi datum för byte som blir i slutet av april.
OBS att om intresset är för lågt så kan vi inte få dessa rabatter, så vi
meddelar er så snart som möjligt efter 2/4 oavsett om det blir av!
Vi har också fått pris på installation av diskmaskin (måste göras av fackman)
för den som är intresserad, och det är idag 1243 kr efter rot-avdrag,
elarbeten och ev nya blandare ej medräknat.
Bokning av tvättstuga
Från den 1/5 kommer vi att använda bokningstavlorna utanför tvättstugan.
Du bokar genom att låsa fast din kolv i hålet för datum och tid som du vill
tvätta. På detta sätt går det endast att boka en tid i taget.
Nyckel med kolv har du fått i din brevlåda i god tid innan dess, och tiderna
blir desamma som tidigare.
Vid borttappad nyckel debiteras 300 kr för en ny kolv med tillhörande
nyckel.
Du som aldrig använder tvättstugan och inte vill ha någon kolv att tappa
bort är välkommen att lämna in den!

Utemiljön
Vi har blomrabatter som kommit till på medlemmars eget initiativ, och
uppmuntrar gärna fler att delta i planering och skötsel. Du som är
intresserad av detta, hör av dig till styrelsen så kan de som vill hjälpas åt få
kontakt med varandra. Kanske kan odlingarna utökas!
Föreningslokalen
Vår tidigare avisering om att flytta ur föreningslokalen ligger på is tills vi
eventuellt kan få loss en annan lokal för kontor och isåfall hyra ut nuvarande
lokal externt.
Händelser i husen
Angående de inbrott som skett i några förråd så är det förstås oerhört
olyckligt! Styrelsen önskar av alla att ni meddelar oss observationer om
sådant som inträffar, även om du inte själv har blivit drabbad av stöld. Och ta
dig gärna tid att polisanmäla även mindre saker, annars får vi inte hjälp av
polisen, för brott måste anmälas av den enskilde och inte av föreningen.
Sopsortering
Som ni har sett så har vi bytt ett tidningskärl mot ett med
pappersförpackningar. Samtidigt ser vi att många inte plattar till sina
kartonger. Om vi kunde få ned vår gemensamma kostnad för hämtning så
kan vi använda ekonomin till annat, så vi ber er igen att göra kartongerna
mindre skrymmande. Det går bra att stampa på kartonger för att få dem
platta innan du lägger dem i kärlet.
Hemsida
På Brf Jaktens hemsida hittar du nyttig info samt en del dokument.
Expeditionen på Fjärde Tvärgatan 60E, mittemot sophuset, är öppen tisdagar
kl 18-19 under terminerna. Övrig tid är du välkommen att höra av dig via
telefon (vi svarar när vi kan), brev eller e-post. Vi besvarar alla brev som har
avsändare.
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