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Styrelsen nås på följande sätt;
Enklast och säkrast på mail, brfsmalanningen3@gmail.com
Eller via en telefonsvarare, 0733 90 56 24 som lyssnas av en gång i veckan. 
Det går också att lämna ett skriftligt meddelande i vår lokal på Holbergsgatan 20.

INFOBREV November 2017
Tack
Ett stort Tack till er som trotsade regnet och kom ut och var med på vår städdag. Blue Harvest hade gjort en del 
krattning resten försökte vi kratta bort. Vi tog även bort omärkta cyklar, barnstolar, rullstolar mm .

Värme
Värmen i våra trapphus är höjd till 17 grader. En del har försökt höja värmen genom att vrida upp själva. Det ska man inte 
göra. Det förstör radiatorerna och kan orsaka vattenläcka om/när dom går sönder. Att byta vredet/radiatorn kostar 1500 kr st. 

Målningsarbeten
Alviksmåleri har gjort klart trapphuset på Sigrid Undsets gata 24, Entrédörrarna återstår och kommer göras klart under våren. 
Vi kan nu glädjas åt vårt fina trapphus och uppmuntrar alla att hjälpas åt att hålla dem i gott skick. Skydda golv och väggar 
om Du hanterar skrymmande saker i trapphus och hissen.
Tyvärr så återstår fortfarande renovering av entrédörrarna, denna försening är på grund av att dörrarna var i sämre skicka än 
vad vi trodde initialt. Vi kommer inte hinna göra några åtgärder innan vintern vilket innebär att beslut kommer att fattas 
närmare våren. Om det blir nya dörrar eller om man kan byta ut detaljer på dörrarna återstår att se efter vidare 
kommunikation med Alviks måleri.  

Visa hänsyn
Vill uppmana oss alla att visa hänsyn mot varandra. När man renoverar så tänkt på dina grannar.  Det gäller även annat som 
kan störa.  Under helgen så är det mellan 10.00-17.00 som det är okej att ”störa”.  Vill ändå uppmana er att ta hänsyn. 

Stadgeändring
Vi kommer behöva ändra våra stadgar. Det har kommit en ny lagändring som påverkar oss. Det innebär att vi  
behöver ha en extra stämma då vi går igenom ändringen. Sen tas beslutet på ordinarie stämman. Kallelse till  
stämman kommer i en separat inbjudan.

Facebook
Föreningen startar en diskussions-och informationsgrupp på Facebook för föreningens medlemmar och 
hyresgäster. Målet är att snabbare nå ut med information om vad som händer i föreningen, dela viktiga datum, 
infobrev mm. Samt ha en gemensam sluten plattform där vi värnar om en trygg och säker plats för våra 
medlemmar att ta upp funderingar och enkelt nå ut till varandra. Sök på Facebook efter BRF Smålänningen 3 i 
Blackeberg. Vi välkomnar er till denna nya grupp och hoppas att detta ska bli ett trevligt och effektivt 
diskussionsforum.
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