Nyhetsbrev Brf Prosten
26 MAJ 2021
FASADTVÄTT
Den efterlängtade fasadtvätten har nu kommit igång och sker ett hus i taget.
Information har kommit ut och för boende i E-huset vill vi påminna om att
parkering framför Målarvägen 4-8 inte är tillåten måndag 14 juni eftersom den
skylift man använder för arbetet inte får plats innanför de nya rabatterna.
MINSKAD SUBVENTION AV AVGIFT FÖR TELEFONI/BREDBAND
Från och med den 1 juli 2021 kommer föreningen inte längre subventionera kostnaden för
telefoni/bredband. Detta innebär att den obligatoriska avgiften ökar från 200kr per månad till 254kr
per månad.
HANTERING AV MATAVFALL
Som ni vet ska matavfall slängas i ett separat fack i våra moloker men det är också
viktigt att tänka på att man inte får slänga vanliga plastpåsar i de facken. Matavfallet
ska enbart slängas i de bruna papperspåsar som finns för det ändamålet eller andra
biologiskt nedbrytbara påsar. Man får heller inte slänga matavfall utan påsar i facken.
FÖRENINGSTÄMMAN
Föreningsstämman hölls i parken den 24 april. Styrelsen tackar de 23 tappra själarna som trotsade
väder och vind för att delta. Protokollet sitter uppe i tvättstugorna tillsammans med årsredovisningen
för 2020. Om någon vill ha ett alldeles eget ex är det bara att ni hör av er.
NYHETER I UTEMILJÖN
Under våren har några förändringar skett i vår närmiljö. Lamporna i parken har bytts ut till nya och
mer hållbara armaturer, vi har satt upp nya upplysta nummerskyltar vid portarna och det har kommit
upp skyltar i parken som markerar föreningens tomtgräns. Under sommaren fortsätter vi med
underhållet då bland annat sopluckorna bredvid varje port ska målas.
SOMMAR OCH SOL
För att undvika att sätta eld på fastigheterna – och för att vara vänlig mot
grannarna – får man inte grilla på balkongen. Om du bor på bottenplan och
vill grilla gör det så långt från huset som möjligt. Vi har tre fina grillplatser
tillgängliga och uppmuntrar er att använda dessa. Grillgallret och nyckeln
till vattenlåset hänger i cykelförrådet och det gör även våra utomhusspel.
På grillplatserna ska det vara tyst från 22:00.
STYRELSENS SOMMARLOV
Sista styrelsemötet innan sommaren är 29 juni och vi träffas igen den 3 augusti. Självklart går vi att
nås även under sommaren – och som alltid enklast per mail (brfprosten@gmail.com).

HA EN FANTASTISK SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN

