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Här följer lite föreningsinfo till medlemmar i Brf Jakten
Du som hyr i andra hand – lämna detta infobrev till lägenhetsinnehavaren.
*** Glöggkväll! ***
Välkommen till drop-in och öppet hus i Jaktens föreningslokal tisdagen den
19/12 kl 17.30-19.30. Kom och träffa styrelsemedlemmar över lite glögg och
pepparkakor. Och titta på föreningslokalen som du kan hyra till fest eller
andra sammanhang. Fjärde Tvärgatan 60E, en trappa ned, mittemot
sophuset. Välkommen!
OBS Sopsortering
Gästrike Återvinnare har skickat oss information om höjda avgifter pga att
sorteringen är bristfällig, t.ex att kartonger, plast och matavfall kastas i
brännbart, och skrot i metallförpackningar.
Kasta rätt sak på rätt plats, så att vi kan minska på de dyra tunnorna för
brännbart.
Kasta all kompost i bruna påsar. Fyll kompostpåsen till halva, rulla ihop och
lägg den gärna i ännu en brun påse för att hålla rent i kärlen.
Det är inte tillåtet att ställa saker på golvet, utan allt som inte är
förpackningar dvs som du inte kan sortera i kärlen ska du själv köra till
återvinningscentralen.
JULGRANEN lämnar du till återvinningscentral.
Tvättstugor
Det kommer nu att sättas upp listor med lägenhetsnummer för varje kolv.
Nya tider för tvättstugan kommer att ändras på bokningstavlan, då flera har
tyckt att kvällstiden är för kort.
Ansvarsområden
Styrelsen har delat upp ansvarsområden på arbetsgrupper, och vill du veta
vem som har hand om något särskilt så kontakta oss på expeditionen eller
via telefon/mail.

Årsmötesprotokoll
Dessa kommer hädanefter att finnas tillgängliga på
expeditionen/föreningslokalen istället för i en pärm i källaren.
Nycklar
Som tidigare meddelat ska lägenhetsnycklar alltid bytas via Certego (fd
Låstjänst) vid ägarbyte. Övriga nycklar lämnas till styrelsen.
Kommande arbeten i fastigheten
Målning av källare: I början av 2018 är det dags för källargångarna att målas
i båda husen. Information om tider kommer att sättas upp på
anslagstavlorna i trapphusen.
Garage: Vi kommer att göra en besiktning/service av garageportarna i vår.
OBS Cyklar och plogning
Cyklar får inte ställas på trottoaren på Fjärde Tvärgatan under vintern, utan
ska placeras i källare eller cykelställ på gården. Detta för att
fastighetsskötarna måste kunna ploga hela ytan samtidigt så att det inte blir
fläckvis is och halka.
Hemsida
På Brf Jaktens hemsida hittar du praktisk info samt dokument att ladda ned.
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 men säkrast kl 17-19), brev eller e-post. Vi
besvarar alla brev som har avsändare.
Juluppehåll på expeditionen vecka 51-02.
Hälsningar från styrelsen i Brf Jakten
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