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Miljöhuset, garaget och övriga entréer
TÄNK OM
# Du kommer ner till källaren och ska hämta
din cykel - men den är borta!
# Du går ner i garaget för att köra iväg och
handla - men någon har slagit sönder en ruta
och tagit ratten.
Eller så är kanske din katalysator
bortmonterad så bilen inte går att köra.
Eller så är kanske bilen borta - stulen!
# Du kommer upp på vinden och märker att
dörren har blivit spärrad så att den inte går i
lås. Ingen aktivitet pågår som kan förklara
fenomenet.
Vår trygghet i föreningen skapas inte bara av
vårt skalskydd dvs lås och taggar, den skapas
också av oss själva. Vi har märkt en ökad
aktivitet runt våra hus den senaste tiden där
okända personer har försökt orsaka skador av
olika slag. Som tur är så har dessa försök
uppmärksammats av medlemmar och därmed
förhindrats.
Vi kan alla hjälpa till och öka säkerheten med
enkla medel:
- Vänta några sekunder extra efter att du har
gått igenom en port eller dörr (till huset,
garaget och miljöhuset) så att du ser att den
stängs och ingen slinker in efter dig.
Lär också dina barn detta.
- Öppna inte porten för någon som du inte
känner igen eller vet ska komma.
- Om du möter en okänd person i huset fråga
gärna vad han eller hon heter och var
han/hon bor för du kan inte minnas att ni har
träffats förut? Det är ju så många som flyttar
in och ut i huset…
- För att garageporten inte skall stå öppen
onödigt länge (och ge möjlighet för obehöriga
att gå in) är det viktigt att inte köra eller gå
igenom när lampan blinkar rött.

- Gör övriga medlemmar och styrelsen
uppmärksamma på konstiga händelser Facebookgruppen är ett utmärkt sätt men tänk på att
alla inte använder Facebook.
- Vid brott eller misstanke om det, kontakta
omedelbart Polisen.
Vänligen också notera att brandslangarna i garagen
endast får användas till det de är avsedda för, inte
att tvätta bilen, leka med eller dylikt. I 7:ans garage
har slangen varit utrullad vid flera tillfällen.
Re-lining
Tidplanen har blivit reviderad pga förseningar i hus 7
(problem med dragning av avloppsrör,
leveransproblem av material bland annat).
Detaljer har skickats ut till berörda, men betyder att
hus 7 planeras vara klart v49. Hus 9 kommer inte att
påbörjas förrän v3 2022.
Övernattningsrummet kommer att kunna hyras ut
igen från v49.
Ekonomisk förvaltning
Som tidigare meddelats har Örehus gått upp i Nabo.
Detta betyder också nytt telefonnummer, nya epostadresser samt en portal man kan logga in på
med BankID. Detaljer är utskickat av Nabo,
dessutom är vår hemsida uppdaterad under sektion
”Om”: https://brfingrid.com/om/
Inom kort kommer informationen på tavlorna i
entréerna att uppdateras.
Årsstämman
Vår hemsida samt entréerna är uppdaterade med
förändringar i styrelsen samt valberedningen. Vi
hälsar Ebba Mårtensson och Ulf Rehnberg
välkomna som suppleanter i styrelsen, samt Louise
Rehnberg välkommen till valberedningen. Samtidigt
tackar vi Björn Schoug och Ari Drake för ett gott
samarbete över åren i styrelsen.
Nästa styrelsemöte
Den 7:e december har vi nästa styrelsemöte.
Styrelsen är tillgänglig för frågor etc. på mail eller i
styrelserummet från 17.40.

