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Brf Lövholmen hus 1

Nyhetsbrev, augusti 2014

Kontor: Skäcklingevägen 91
styrelsen@lovholmenhusnr1.se
http://www.lovholmenhusnr1.se
Förvaltare
HSB: 08-608 68 13
Skadeanmälan
HSB Södertörn: 08-608 68 00
kundservice.sodertorn@hsb.se
Skadejour
Securitas: 08-657 64 70
Störningsjour
Securitas: 08-645 00 35

Information om fasadrenovering
Renoveringen av fasaderna längs Skäcklingevägen har tagit ny
fart fr.o.m. denna månad. Entreprenören har satt in en större
arbetsstyrka, vilket innebär att renoveringen kommer att omfatta flera hus samtidigt. Starttiden för resterande hus i årets
etapp är:
-

18 augusti; Skäcklingevägen 55 och 57 (hus 31)
25 augusti; Skäcklingevägen 51 och 53 (hus 32)
1 september; Skäcklingevägen 39 (hus 35)
8 september; Skäcklingevägen 31 (hus 36)

Renoveringen kommer att ta 8 – 10 veckor vid varje hus och
hela arbetet planeras vara klart under oktober.
Tänk på att uppställda byggnadsställningar kan locka till försök
till inbrott. Var noga med att låsa balkongdörrar och fönster
när ni lämnar er lägenhet.
Trafik inom området
Alla infarter till bostadsområdet har bommar. Detta för att
förhindra onödig fordonstrafik hos oss. Har man ärende in
med bil för av- och pålastning så gäller det att köra långsamt
och med största försiktighet eftersom det finns många barn i
området. Styrelsen har noterat att det finns bilar som kör
onödigt fort inne i området. Tänk på barnen! Kör långsamt!
Stäng bommarna efter er!
På senare tid har glassbilen kört in i området och sålt glass .
Det är inte tillåtet! Försäljning av glass ska göras vid våra taxistopp utanför infarterna med bommar. Styrelsen har påpekat
detta för företaget som säljer glass.
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Om hushållssopor
Under hösten kommer kärlskåpen vid Skäcklingevägen att
bytas ut. Idag har vi kärlskåp för fyra sopkärl på Skäcklingevägen 59 och 91 samt ett kärlskåp för två sopkärl vid Skäcklingevägen 41. Då vi har överkapacitet på Skäcklingevägen 59
och 91 så kommer vi att byta ut de kärlskåpen mot kärlskåp
som istället rymmer tre sopkärl. På Skäcklingevägen 41 är
kapaciteten underdimensionerad och där kommer vi att
placera ett kärlskåp som rymmer tre stycken sopkärl.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Lövholmenhus 1

