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ARBETE MED VENTILERNA
Efter lite försening på grund av sjukdom har nu äntligen (tycker många) injusteringsarbetet
kontrollerats och de små röda sprintrarna är borta. Mer ingående information bifogas men
styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat tålamod.
STYRELSEARBETE
Nu börjar den årliga jakten på nya styrelsemedlemmar. Känner du att du vill
lägga ner lite tid på att delta i arbetet att guida Brf Prosten idag och in i
framtiden? Kontakta Valberedningens sammankallande Cajsa Falk på 070-438 82
25. Är du nyfiken på vad arbetet innebär kontakta någon i styrelsen. Våra
kontaktuppgifter hittar du på hemsidan eller anslagstavlan i porten.
TVÄTTSTUGAN
Det har tyvärr visat sig att ett fåtal av de som bokar tvättstugorna inte flyttar på sina lås när de
tvättat klart (eller inte tvättat alls). Det innebär att andra som vill boka tiden går miste om
möjligheten. Snälla tänk en extra gång på dina grannar just när det gäller tvättstugorna.
FÖNSTERTVÄTT I TRAPPHUSEN
I vissa av trapphusen har boende ställt ut blommor i fönstren. Även om det är trevligt
behöver blommorna vatten och skötsel. Något som tillkommer för den som ställt
blommorna i trapphuset är att han/hon måste ta ansvaret för putsning av fönstren då
vår vanliga städpersonal inte kommer åt. Om det inte efterlevs kan vi tyvärr inte
längre ha kvar blommorna.
KONTAKTMÖJLIGHETER
Med anledning av att styrelsens telefonnummer (0709-203 470) sällan används har
abonnemanget avslutats. Styrelsen nås via mail brfprosten@gmail.com eller via de
telefonnummer som finns på hemsidan eller anslagstavlorna i varje port.
BILLIGARE TELEFONI/BREDBAND
Vår leverantör av bredband/TV/telefoni erbjuder diverse uppgraderingar/rabatter om man
samlar sina abonnemang hos dem. Läs gärna igenom den bifogade informationen och hör
av er till Telenor om ni har några frågor.

STÖRNING
Det händer att styrelsen får ta emot klagomål om störning. Enligt trivselreglerna ska det vara tyst i
husen mellan 22 - 07 och det innebär att även tvättmaskiner inte ska köras. Ska du ha fest meddela
grannarna i förväg med en lapp i porten eller genom brevlådan och försök hålla ljudnivåerna nere.
Våra hus ÄR lyhörda så tänk på grannarna vid alla tider på dygnet – men ha samtidigt lite förståelse
för dem.

Var god vänd
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HJÄLPSAMMA GRANNAR
Ett stort tack till alla er som hjälper till att sopa och skotta av trappstegen framför
portarna så att alla har möjlighet att ta sig fram. Det är precis det snöskyfflarna och
sopborstarna är till för!

FÖRENINGSSTÄMMA 2021
Föreningsstämman 2021 kommer att hållas torsdagen 22 april klockan 18:00 i parken bakom Chuset. Detta ger oss möjlighet att hålla mötet på ett corona-säkert sätt, men skulle restriktionerna
förändras får vi återkomma. Mer information och kallelse kommer att komma närmare tiden.
NOSTALGISKA PROSTEN
Våra fastigheter byggdes under 60-talets början. Sedan dess har såväl husen som utemiljön
förändrats i flera omgångar. Vi funderar på om vi kan få samla in fotografier på Brf Prosten genom
tiderna. Vissa av medlemmarna har bott i föreningen sedan början (eller nästan) och kan kanske visa
bilder på de största förändringarna medan andra har något foto från 80-, 90- eller 00-talet att dela
med sig av. Om intresse finns kommer bilderna att läggas ut på föreningens hemsida.
Hör av er om ni har några frågor eller funderingar. Enklast nås vi på brfprosten@gmail.com.

Kom ihåg att tvätta händerna och hålla avståndet!

