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Information från Södra Haga

Undersök dina våtutrymmen!

bostadsrättsförening våren 2016.

Flertalet fukt-och vattenskador har kommit till



styrelsens kännedom. Vid misstanke och frågor kring

Q-Park tar över bevakningen av
parkeringsplatserna from 1/5-2016.
Mer information kommer i separat
brev inom kort.



Ny värmecentral installeras under
sommaren 2016.



Ventilation






fuktskador mejla oss omgående på
styrelse@sodrahaga.se.

Underhållsarbete v 8-22
Trädbeskärning.
Sopning av gator/vägar.
Nya parkeringsbommar monteras på
infarterna till gård 5 & 6.
Staketen i området rustas upp.

Kontrollera dina våtutrymmen regelbundet för att
förhindra vatten/fuktskador! Enklare fuktmätare
finns för utlåning! OBS! ALLA inre ytskiktsskador
ansvarar den boende för!

Gårdsstädning
Under maj är det dags för vårens gårdsstädning!
Följande datum gäller för de olika gårdarna:
Gård 1:
Gård 2:
Gård 3:
Gård 4:
Gård 5:
Gård 6:
Ansvarig för att samordna gårdsstädningen är
respektive gårdsråd. Kallelse kommer inom kort.
Under gårdsstädningen kommer det att finnas en
container uppställd I området.
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Felanmälan
Felanmälan rörande lägenheterna och radhusen
ska skickas direkt till vår fastighetsförvaltare JRF.
Det kan handla om problem med vatten, värme,
fläktar, dörrar, fönster, etc.

Styrelse
Här är samtliga styrelseledamöter:
Carina Holm
Mats Andersson
Håkan Säfström
Vakant
Kenneth Ericsson
Leif Stendahl
Helene Hedlund
Veronica Thörngren

ordförande, lokaluthyrning
bank och försäkring
hemsidan
sekreterare
avfall och parkering
fastighet
ledamot
suppleant

Kontaktinformation:
JRF Fastighetsförvaltning
Tel vardagar 07-16: 08-756 46 46
Anmälan via webb: www.jrf.se
Efter gjord anmälan ska JRF återkomma inom 48
timmar.

E-postlista

Valberedning
Robert Olausson
Ingmarie Wiklander

Vill du ha detta kvartalsbrev och annan
information från BRF Södra Haga via e-post i
framtiden? Anmäl dig genom att skicka ett mail
med rubriken E-postlista till
styrelse@sodrahaga.se.

valberedning
valberedning

Snart är det årsmöte och finns det intresse att
medverka i styrelsen så lämna intresse till
valberedningen.

Kontaktinformation

Styrelsen söker sekreterare! Du som är
intresserad, hör av dig till styrelse@sodrahaga.se
rubrik ”Valberedning”.

Kontakta styrelsen enklast via e-post till
styrelse@sodrahaga.se.

/Vårhälsningar
från
styrelsen
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