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Brf Lövholmen hus 1

Nyhetsbrev, mars 2014

Kontor: Skäcklingevägen 91
styrelsen@lovholmenhusnr1.se
http://www.lovholmenhusnr1.se
Förvaltare
HSB: 08-608 68 84
Skadeanmälan
HSB Södertörn: 08-608 68 00
kundservice.sodertorn@hsb.se
Skadejour
Securitas: 08-657 64 70
Störningsjour
Securitas: 08-645 00 35

Fasadrenovering
Träfasaderna på våra hus är överlag i dålig kondition. Under
året kommer arbete att påbörjas med att ta ner fasader och
ersätta med nya. Vid bytet av fasader kommer även väggarna
att tilläggsisoleras. Att byta fasader är ett omfattande arbete.
Det kommer att göras i etapper och utföras under flera år. Ni
kommer under våren att få detaljerad information om vad
som kommer att hända.
Pubafton
Lördagen den 29 mars kommer vi att arrangera en pubafton i
”Bunkern” med start kl. 18.00. Besök gärna puben för att
träffa andra medlemmar i föreningen under gemytliga former!
Årsstämma
Styrelsen vill redan nu informera om att föreningen kommer
att hålla sin årsstämma måndagen den 19 maj. Mötet är givetvis öppet för alla medlemmar. Boka därför redan nu in dagen i
era kalendrar! Mer information kommer senare!
Telia
Har ni problem med TV eller någon annan av Telias tjänster?
Felanmälan ska då alltid göras direkt till Telia, tel. 020-240250.
Det har hänt att Telia har hänvisat till styrelsen, men det är
fel! Det är alltid Telia ni ska vända er till!
Om skadedjur
Nu när våren närmar sig har råttor åter iakttagits hos oss. Det
är viktigt att vi alla vidtar åtgärder för att motverka deras närvaro i vårt område. Råttorna söker sig till ställen där de kan
hitta föda. Därför är det viktigt att inte mata fåglar eller andra
djur genom att lägga ut mat på marken. Vidare är det viktigt
att inte ställa ut hushållssopor så att de lätt kan bli åtkomliga.
Släng därför alltid era hushållssopor i de uppsamlingskärl som
finns i vårt område.
Fortsättning på nästa sida
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Ställ aldrig soporna utanför kärlen! Ibland kan det vara fullt.
Gå då till nästa station och lägg era hushållssopor där!
Parkering av bilar
Fordon parkeras inne i området både på dag- och nattetid.
Detta är inte tillåtet! För allas trevnad: Ta hänsyn till era grannar. Ställ inte era bilar hindrande inne i området. Respektera
reglerna!
Gallring av skog
Även i år har en gallring genomförts av vår skogsdunge. Denna
gång handlade det om att gallra ut träd i utkanten av skogen,
dvs. de partier som vetter åt Storvrets- och Skäcklingevägen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Lövholmenhus 1

