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MEDDELANDE

Felanmälan
Om du upptäcker något fel i fastigheten eller i lägenheten som föreningen
ansvarar för kontakta då Riksbyggens felanmälan antingen via deras hemsida
eller telefon 0771-860 860.

Garaget
Det finns lite oklarheter avseende kö och tilldelning av platser i garaget. Vi
har idag ett antal personer som står i kö för en plats. Många av dessa står i kö
för en andra plats till sin lägenhet. Styrelsen har bestämt att någon ytterligare
tilldelning till medlemmar/lägenheter som redan har en plats inte är möjlig. Vi
måste framförallt säkerställa att medlemmar som saknar plats får en.
Kön innehåller idag 30+ medlemmar varav 20+ avser medlemmar som önskar
en andra plats, detta gör kön svår att överblicka och veta hur lång tid det rimligtvis kommer att ta för att få en plats. Vår avsikt är att kontakta de som önskar en andra plats och sedan ta bort önskemålen om andra plats ur kön. Dock
kommer vi att utanför systemet behålla ansökningarna så att om i framtiden
vi får möjlighet att tillåta andra platser så har vi tillgång till anmälningstid.
Vidare så finns det medlemmar som letar efter första plats men inte anmäler intresse trots att man stått i kön en lång tid. Vi kommer att kontakta dem
och be dem ta bort sin köplats om man inte är intresserad.
Riksbyggens köhantering ser ut så här (finns på Mitt Riksbyggen)
l Om du har skapat en bevakning dvs begärt en aktiv e-post prenumera		 tion får du ett e-postmeddelande så fort ett objekt du är intresserad av blir
		 ledigt.
l Är du intresserad av objektet gör du en intresseanmälan inom 7 dagar.
l Om du står först på tur får du ett erbjudande för objektet till din inkorg.
l Om du vill tacka ja till objektet accepterar du erbjudandet inom 3 dagar.
l Om cirka 5 arbetsdagar får du ett e-postmeddelande med ditt kontrakt.
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De närmaste månaderna kommer det att installeras ytterligare tre laddstationer i garaget. Dessa är redan allokerade. Styrelsen tittat på nästa fas i billaddning och hoppas kunna fatta beslut om det under våren.
Om ni är intresserad av en laddplats i nästa fas kontakta Roland Andersson
på andersson.j.roland@gmail.com och inte Riksbyggen. Tänk på att tillgång till
en laddplats ges enbart till de som redan har en garageplats.
Ni kan alltid gå in på vår hemsida www.brfconcordia.se
och där finns alla meddelanden och annan
bra information.

Vi önskar er alla en trevlig kommande vår.

