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Hissmodernisering

Ventilation

Nu har arbetet med att modernisera hissarna i port
47 påbörjats. Arbetet beräknas pågå i tre veckor.
Port 45 beräknas påbörjas efter att fönsterbytet är
klart och det blir närmare mars-april.

Flera medlemmar har uppmärksammat att
ventilationerna ovanför de nya fönstrena ibland drar
kallt. För att minska detta finns det filter att köpa,
och själv klippa till, på byggvaruhus och i jä
rnhandeln.

Gemensamma ytor

Felanmälan

Det framkommer allt oftare att byggmaterial och
diverse skräp ställs på vinden och i andra allmänna
utrymmen. Detta är ej tillåtet och kan orsaka stora
problem för andra boende som behöver ta sig fram
eller komma åt sina förråd.
Efter det att pågående entreprenader (fönster/hissar)
är avslutade kommer vi att beställa en rensning av
vinden och andra allmänna utrymmen och allt som
står där kommer att kastas.

Starka dofter i tvättstugan
Vi ber alla medlemmar att tänka på vad ni använder
för tvätt- och sköljmedel i tvättstugan. Det finns må
nga som är känsliga mot starka dofter och som på
verkas av vad personen innan har tvättat med.
För dina kläders skull – skippa sköljmedel! Till
funktionsplagg täpper det igen porerna som gör att
plaggen andas, och sköljmedel på frottéhanddukar
försämrar uppsugningsförmågan.
För din och naturens skull – skippa sköljmedlet
med alla kemikalier som det innehåller och välj ett
miljömärkt tvättmedel!

Fönsterbyte
Vi är glada att informera att sista etappen i fö
nsterbytet nu har påbörjats.

För att underlätta hanteringen av felanmälningar
inom föreningen kan detta nu göras via ett formulär
på föreningens hemsida. Formuläret finns under
fliken "kontakt" och tanken är att detta skall ses
som den primära vägen att lämna in en felanmälan.
Föreningens tekniska förvaltare kontaktar då i
turordning berörda angående eventuella åtgärder.
Skulle ni inte ha tillgång till en dator för detta så går
det fortfarande att ringa in till föreningens tekniska
förvaltare Hans Landberg (070-715 29 33) på
kontorstid, vardagar mellan 09:00-17:00 eller lämna
in en felanmälan i pappersformat i föreningens
brevinkast på våning ”S” i 45:an.

Kontakt
Som vanligt är föreningens medlemmar välkomna
med frågor och/eller förslag till fö
reningsexpeditionen på helgfria måndagar mellan
18.00-19.00. Andra tider kan man lämna brev i
brevinkastet på våning ”S” i 45:an, kika en extra gå
ng så att du inte tar fel brevinkast, maila till
brf.tallkronan45@gmail.com eller besök fö
reningens hemsida www.brftallkronannacka.se.
På hemsidan går det även att göra felanmälan.

