NYHETSBREV BRF Pumpan 1 september 2015
Styrelsen vill ånyo börja med att önska alla nya medlemmar
välkommen till vår förening och hoppas de skall trivas med sitt
boende i Pumpan1.
Vi är också glada för att försäljningar i föreningen har betingat ett
kvadratmeterpris emellan 47 000 och 52 000 kr, vilket innebär att
många tycker det är attraktivt att flytta till Pumpan 1.

ALLMÄN INFORMATION:
Duschar
Styrelsen vill informera om att duschkabin nu finns i tvättstugorna på
Storgatan 52 samt 56. Syftet är att dessa kan användas av bostadsrättsinnehavarna vid restaurering av badrum. För att få tillgång till tvättstugorna utan bokning av tvättid måste anmälan göras till styrelsen där
tidplanen för renoveringen anges.

Stämmobeslut
Vissa beslut som fattades på ordinarie stämman avseende vår utemiljö
har tyvärr ännu inte blivit åtgärdade bl a ny bom till Huvudstafältet samt
grind till lekplatsen. Vår entreprenör för sådana frågor har inte åtgärdat
detta trots att beställning gjordes strax efter stämman. Vi har påpekat
detta ett flertal gånger och kommer på sikt se om alternativa pålitliga
leverantörer kan komma ifråga för framtiden. Däremot vill styrelsen i
dagsläget inte byta leverantör så här snart före vintersäsongen. Vi
kommer dock följa utvecklingen noga och beklagar sakernas tillstånd.
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Hissgolv
Även det utlovade nya ytskiktet på hissgolven har uteblivit trots
styrelsens beställning i mars! Vi fortsätter dock enträget och utgår ifrån
att det blir ordnat före vintern.

Cykelhus och buskar
Rensning och tvätt cykelhusens tak har utförts och även borttagning av
växtlighet som skymde sikten vid vår in- och utfart.
Belysning på vindar
Kommer att inspekteras och förbättras inom de närmaste veckorna.

På Gång
Styrelsen håller som bäst på att projektera
- asfaltering på parkerings-däcket och andra ytor som behöver
förstärkas.
- dränering vid husgrund, enligt gällande underhållsplan.
- utvändig tvätt av loftgångar och vissa balkonger, enligt gällande
underhållsplan.

Vidare arbetar styrelsen med att
se över aktuell kontoplan, stadgar
samt revidera ansvarsområden
inom styrelsen

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
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