MEDDELANDE

Styrelsen vill passa på att önska er alla
en God Jul och Ett Gott Nytt År!
STAUTSKONTROLL
Nu är statuskontrollerna avslutade och ni ska ha fått ett protokoll från er
lägenhetskontroll skickat av Riksbyggen. Om ni saknar protokollet – kontakta då per.lundahl@rikbyggen.se, så ser han till att ni får ett protokoll.
MILJÖRUMMEN
Vi ber er att respektera att endast kasta det som får kastas i miljörummen.
Är ni osäkra, kontakta någon i styrelsen.
Du som satt in en tom HELIUMTUB. Det är inte lämpligt med tanke på
brandsrisken. Vi ber dig som satt heliumtuben där att kontakta ordföranden, Anita Nordstedt-Sparrvik, så att vi kan hjälpa dig med vart den ska
lämnas. Vi kan se på vår kamera vem som gjort det. Anita når du enklast
på anitasparrvik@hotmail.com
Det är viktigt att vi tillsammans sköter detta med sortering av våra sopor. Gör vi inte det så i slutändan är det vi själva som får betala via höjda
årsavgifter.

INTERNET/BREDBAND - ÖRETEL
Vid driftstörningar kontakta Öretels Support
Telefon 040-627 00 00 eller
info@oretel.se
ComHem
Om ni har problem med TV-bild,
kontakta ComHem Telefon 90222 eller
www.comhem.se/kundservice/kontakt/maila-oss
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ÅRSSTÄMMA
Redan nu aviserar vi om att årsstämman är fastlagd till tisdagen den 19
maj 2020 med början klockan 18.30. Vi återkommer med separat meddelande om plats.
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GARAGESTÄDNING
Styrelsen har beslutat att garagestädning ska ske måndagen den 18 maj
2020. Vi återkommer med separat information om klockslag.
CYKELRENSNING
För er kännedom kommer cyklar att plockas bort senast 11 maj 2020.
Styrelsen kommer att separat informera om när band sätts på cyklar för
att ni ska kunna ta bort dem i tid innan cyklarna plockas bort.
ELON KNUT PERS AB – VITVAROR
Medlemmarna i Brf Concordia har fått information om installationscheck
på 1.000 kr
vid köp av vitvaror. Informationen ligger separat på vår hemsida och
har även lagts till alla medlemmar via brevlådan. Ni ska uppge ert 3-siffriga lägenhetsnummer som finns ovanför er dörrkarm på utsidan in till
lägenheten.
AVLOPPSRÖREN I FASTIGHETEN
Styrelsen påtalar återigen vikten av att INTE spola ner fett i våra avlopp.
Häll i stället fettet på en plastflaska, skruva på korken, och kasta flaskan i
sopnedkastet som restavfall.
När det gäller toaletterna har vi av spolningsföretag fått rekommendation om att aldrig använda s k snålspolning utan alltid full spolning och
gärna två gånger för att rensa avloppsröret. Släng inte ner annat än vanligt toalettpapper i toalettstolen.
Slarv med vad som hälls ut i avloppet och spolas ner på toaletten medför stopp i avloppet och ibland översvämning, med stort obehag och stora kostnader för både föreningen och den drabbade medlemmen. Föreningens kostnader får vi alla i slutändan betala i form av höjda årsavgifter.
HEMSIDA- www.brfconcordia.se
Gå gärna in på hemsidan regelbundet då vi lägger in nyheter där.

Tisdagen den 19 maj styrelsemöte klockan 17.00 innan stämman och
därefter årsstämma klockan 18.30.
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STYRELSEMÖTEN VÅREN 2020 – Början klockan 17.30.
Följande dagar håller styrelsen möten:
Tisdagen den 28 januari,
tisdagen den 25 februari,
tisdagen den 24 mars,
tisdagen den 21 april.
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