Ingrid informerar
September 2019
Styrelse
Vid årsmötet den 13 juni 2019 valdes ny styrelse som har konstituerats enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Henrik Qvist
Björn Schoug
Annika Rausin
Ann Strömberg
Martin Redenby
Ari Drake
Birger Simonsson
Fredrik Lönegård

Kontakt med styrelsen
Styrelsen kontaktas via mail@brfingrid.com om ni önskar hyra övernattningsrummet, motioner
eller andra synpunkter som rör styrelsen.
Ni är även välkomna att besöka oss i styrelserummet mellan kl 17.30-18.00 innan våra
styrelsemöte. Styrelserummet finner ni i 9c, samma rum där vi har föreningsstämman. För er som
inte bor i 9:an vänta utanför entrén till 9c så släpper vi in er.
Under resterande del av året träffas styrelsen följande datum.
2019-10-02
2019-11-06
2019-12-02

Felanmälan
Vi vill påminna om att felanmälan görs till Sydsverige Entreprenad via www.sydsverigeab.se eller
040-630 62 50.
Om det är akut ärende utanför arbetstid nås fastighetsjour Örestad bevakning på 040-93 12 70 som
vid behov kontaktar entreprenör.

Ventilation
Obligatorisk ventilationskontroll är något som är lagstadgat att föreningen måste genomföra
regelbundet. Styrelsen har beslutat att förlänga tiden som respektive medlem har på sig att åtgärda
bristerna i lägenheten t.o.m 2019-10-31.

Ingrid informerar
Miljöhus/Container
Numera är miljöhuset öppet dygnet runt.
Tänk på att det inte är tillåtet att ställa in grovsopor i miljöhuset. Styrelsen undersöker möjligheten
att hyra en container i höst.

Gårdarna
Styrelsen har lämnat ett uppdrag till Sydsverige att inventera all växtlighet på våra gårdar och ta
fram en handlingsplan för vad vi bör göra för att återigen få lummiga och fina gårdar.

Källarnedgångar
Målning kommer ske av våra källarnedgångar.

Garage
Sydsverige har fått i uppdrag att titta på möjligheten för oss att använda även den bakre dörren i
garaget så att ni som bor i C-trapporna ska slippa gå runt.
Tänk på att om du kör eller går mot rött när garageporten öppnar eller stänger, nödstoppar porten
och står öppen ett tag, vilket gör det lätt för obehöriga att smita ner i garaget.

Styrelsen önskar alla i Brf Ingrid en härlig höst.

