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Rondellen

Hjälp med elarbeten

Arbetet följer tidsplanen som finns uppsatt i portar
45-47 och 53-55.

Nacka Drift förmedlar gärna kontakt till elektriker
för medlemmar som behöver ha eljobb gjort i sin
lägenhet. Kontakta Nacka Drift för detta.

Bergvärme
Arbetet följer tidsplanen

Felanmälan

Radiatorventiler

Du vet väl att du kan göra felanmälan på Nacka
Drift & Skötsels hemsida, nackadrift.se

Arbetet med att byta radiatorventiler görs v33 - v34
Port 45: 10/, 11/8 och 12/8
Port 47: 13/8, 14/8 och 17/8
Port 41 och 43: 18/8 och 19/8
Port 53 och 55: 20/8 och 21/8
Luftning och injustering görs under v36

Om du vet att du inte kommer att vara hemma
lägger du nyckel i nyckelboxen i port 47 en trappa
ned plan K1. Märk nyckel med namn och båda lgh
nr. Nyckelbricka, inga kuvert eller lösa lappar.

Cykelrensning
Det står flertalet cyklar i cykelrum och cykelställ
som inte verkar användas.
Rensning av omärkta cyklar i cykelrum och
cykelställ ute kommer att ske den 14 juni.
Märk din cykel med namn, lägenhetsnummer och år
2020 så den inte riskeras att rensas bort.
Cyklar i cykelstället mellan port 45-47 måste tas
bort senast 14 juni då arbete med tätning av
garagetaket måste utföras där och cykelstället måste
tas bort tills vidare.

Kontakt
Frågor gällande teknisk förvaltning ska i första hand
skickas till Nacka Drift. För generella frågor eller
funderingar till styrelsen kan man lämna brev i
brevinkastet på våning ”S” i 45:an eller maila till
brf.tallkronan45@gmail.com. Man kan även besöka
föreningens hemsida www.brftallkronannacka.se där
det utöver att läsa information om föreningen även
går att göra felanmälan, ansöka om ombyggnation,
anmäla vattenskada samt läsa Kronbladet.

Styrelsearbete
Du som är intresserad av styrelsearbete vet väl att du
när som helst kan kontakta valberedningen och
anmäla ditt intresse!

