Ingrid informerar
Oktober 2021
Re-lining
Projektet fortgår i hus 7.
Till följd av att det spolats ned tamponger,
plastsaker och övrigt som inte hör hemma i
toalettstolar (trots att tydliga instruktioner
gått ut om att detta inte får förekomma) har
lokaler i källaren drabbats av
översvämningar och stopp i de pumpar
som är ditsatta att pumpa undan
avloppsvatten. Detta gör att extra
kostnader tillkommer föreningen samt att
projektet försenas.
Vänligen notera att de instruktioner som
skickas ut MÅSTE följas.
Inom kort kommer projektet även att
startas i hus 9. Då restriktionerna lättat
kommer det hållas informationsmöten för
boenden i hus 9 enligt utskickad
information.

Laddstolpar
Då intresset för laddstolpar visade sig vara
svalt (endast en person anmälde intresse)
har styrelsen valt att lägga denna
investering på is.

Större tillställningar
I samband med att medlem ordnar större
tillställning på gård eller i lägenhet så är
det viktigt att meddela berörda grannar om
eventuell olägenhet. Detta görs lämpligen
med informationslappar i berörda
trappuppgångar. Facebook når inte ut till
alla medlemmar så det räcker ej i detta fall.

Miljöhuset, garaget och övriga entréer
Vi har noterat att icke-behöriga personer rör
sig i och kring våra byggnader. Det är viktigt
att vi inte släpper in personer som vi
misstänker inte har här att göra. När du
öppnat en dörr, så stå kvar tills den gått
igen. Anmäl eventuella fel på lås och dörrar
till Sydsverige. Länk till felanmälan finns på
Brf Ingrid hemsida.
Risken är annars ökad skadegörelse, fler
inbrott samt ökad otrygghet för boende.
Vänligen också notera att brandslangarna i
garagen endast får användas till det de är
avsedda för, inte att tvätta bilen eller dylikt.

Vindsförråd
Vindsförråden har fått nya skyltar i metall
med lägenhetsnummer. Vänligen
kontrollera att ert vindsförråd har fått korrekt
nummer. Om fel, kontakta Christian på
Sydsverige Entrepenad
(christian.grantz@sydsverigeab.se)
Vi har problem att identifiera vem som har
det vindsförråd som är i trappuppgång 7B,
rakt fram när man öppnar vindsdörren.
Ni/du som har detta förråd, kontakta
Christian så att det kommer upp rätt skylt.
Ventilation
Kontroll av ventilationsdon etc kommer
utföras i samtliga lägenheter inom kort.
Detta är en del i att kunna slutföra den
sedan länge pågående OVK besiktningen.
Mer informtion kommer gå ut.

Nästa styrelsemöte
Den 9:e november har vi nästa
styrelsemöte. Styrelsen är tillgänglig för
frågor och synpunker på mail
(mail@brfingrid.com) eller i styrelserummet
från 17.40.

