NYHETSBREV BRF Pumpan1 juni 2015
Styrelsen vill börja med att önska alla nya medlemmar välkommen
till vår förening och hoppas de skall trivas med sitt boende i
Pumpan1.

ALLMÄN INFORMATION:
TVÄTTSTUGORNA
På förekommen anledning måste vi ånyo påpeka att det är viktigt att
öppna låset till tvättstugan med sin ”bricka”. Om så inte görs registreras
inte att tvättiden tagits i anspråk så då kan tiden bokas av någon annan.
Vidare är tvättiden per pass 1,5 timme för tvätt och 1,5 timme för tork.
Beroende på tvättprogram är det därför inte säkert att man hinner två
tvättar per maskin under sitt pass. Tänk på detta så att inte nästa ”på tur”
blir lidande.
Extrastämman i maj
På den extra stämman röstades styrelsens förslag ned. Det vill säga: de
röstande medlemmarna ville inte att föreningen skulle lägga pengar på
att utföra en förstudie/analys avseende att sälja och sedermera bebygga
tomten där våra garageplatser finns.
Vattenskador
Då föreningen har drabbats av olika typer av vattenskador under året ser
styrelsen sig tyvärr tvungen – att med risk för att vara mästrande –
påpeka följande:
Det enda man ska spola ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.
Varje dag spolas det ner en mängd saker som inte har i avloppet att göra
exempelvis : hushållspapper, näsdukar, servetter, våtservetter, tops,
bomull, fimpar, snus, bindor, tamponger, kondomer, kattsand och mycket
mer. Allt detta kan orsaka stopp och problem i ledningarna i våra hus
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vilket kan leda till skador, kostnader och besvär för de boende och
föreningen.

Öppet hus
Styrelsen avser även att sluta med det öppna hus vi haft sista onsdagen
varje månad, på grund av bristande efterfrågan. Givetvis kan man även
fortsättningsvis enkelt och smidigt nå styrelsen via mail och i
förekommande fall kan vi stället boka in möten.

AVSLUTNINGSVIS
vill styrelsen önska alla boende

EN TREVLIG OCH SKÖN SOMMAR!
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