Nyhetsbrev Brf Prosten
29 OKTOBER 2020
DRÄNERINGEN
Dräneringsarbetet har nu avslutats och slutbesiktning gjordes den 12 oktober.
De saker som ska åtgärdas ska vara gjorda senast 31 oktober och sen är det
äntligen klart. Vad tycker ni om vår nya utemiljö? När vintern är över och
omständigheterna tillåter firar vi med grillning i parken!
FASADTVÄTT
När dräneringen är klar blir det dags för den efterlängtade fasadtvätten som planeras till våren
nästa år.
ARBETE MED VENTILER
Så snart vi har en dygnstemperatur på +5⁰C kommer behörig tekniker att kunna
kontrollera injusteringsarbetet på våra ventiler från i somras och vi återkommer med
datum för det. I samband med detta kommer teknikern att ta bort den röda
säkerhetssprinten som ska sitta kvar tills dess.
GALLERGRIND
I det senaste Nyhetsbrevet fick ni möjlighet att ge oss era åsikter kring att bygga en grind i
portalen mellan B- och C-huset för att förhindra genomfartstrafik. Responsen från er var att det
inte fanns någon klar majoritet vare sig för att bygga eller inte. Styrelsen tar till sig av era
åsikter och suger på karamellen ett tag till.
MÅLNING I KORRIDORERNA
Eftersom det varit en hel del spring och slitage på golven i korridorerna det senaste året
tänkte vi ta vintern i anspråk för att få dem målade. Snälla var uppmärksamma på
informationsskyltar på korridorsdörrarna.
BRF PROSTEN SKA SYNAS
Under de närmaste månaderna kommer det att komma upp skyltar kring
våra fastigheter som klargör att husen och marken kring dem hör till
föreningen och inte är allmän mark. Bakgrunden är att vi vill undvika
onödiga konflikter med icke-medlemmar, försäkringsfrågor och till viss del
ökat slitage som uppkommit. Det är inte vår avsikt stänga andra ute utan
det handlar om att andra ska respektera våra ägodelar och inte får bete sig hur som helst för att
de tror de är på kommunens mark.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar. Enklast
nås vi per mail (brfprosten@gmail.com).

Kom ihåg att tvätta händerna och hålla avståndet!

