
September 2021

Hej medlem,

Vi i styrelsen hoppas att alla våra boende hade en trevlig sommar och önskar välkomna de nya medlemmarna i
föreningen.

Hemsidan
Du vet väl att du kan hitta mycket nödvändig information på vår websida www.runbygardar.se? Där publiceras även
information om aktuella driftstörningar, planerade projekt och massa annat intressant för dig som boende och
medlem i föreningen.

Varmvatten
Flera gårdar har under den senaste tiden haft problem med varmvatten. Detta beror på att vår leverantör misskött
sitt uppdrag vid felrättning och övervakning av larm och lämnat några i styrelsen att utföra omstart av värmepumpar
som åtgärd. Vi har nu anlitat en ny leverantör och är övertygade om att det kommer fungera bättre framöver.

Renoveringar i lägenheterna
Vissa byggnationer och renoveringar behöver ett godkännande från föreningens styrelse. Det behövs t.ex. om du ska
göra om badrummet, bygga staket eller flytta/ta ner bärande väggar. Maila till kansli@runbygardar.se för mer exakta
instruktioner. Vid vissa renoveringar måste kvalitetsdokument från entreprenören skickas in. Glöm inte att byggavfall
inte får lämnas i grovsoprum.

Sophantering
Du som medlem betalar för föreningens sophantering, en kostnad som är onödigt hög på grund av tilläggskostnader
för felsorterade eller felplacerade sopor. Kärlen töms inte av våra leverantörer om sopor sorteras fel eller om kärlen
är överfyllda. Då måste föreningens förvaltare hantera detta mot en extra kostnad.
Styrelsen har tagit ett beslut att eventuellt fakturera tilläggskostnader vidare till den boende som orsakat dessa.
Vi vill därför uppmana alla medlemmar att följa instruktioner i soprum, inte överfylla kärlen och le mot kamerorna
om man väljer att inte följa reglerna😊

Höstens trivseldag
Lördag 2 oktober 10:00 ska föreningen ha höstens trivseldag / städdag. Du som medlem är välkommen att snygga till
på egen gård och våra gemensamma utrymmen. För mer information - se separat blad.

Pågående projekt
● Ny förskola. Styrelsen har under senaste året jobbat med Norlandia förskolor som ska öppna ny förskola i

våra hyreslokaler på röda gården. Om allting går som planerat ska verksamhet påbörjas runt årsskiftet.
● Laddstolpar. Teknikgruppen i styrelsen har tagit fram ett förslag gällande installation av laddstolpar på vissa

av föreningens parkeringsplatser. Styrelsen jobbar nu med att ta fram den bästa finansieringsplan och
försöker att se över möjligheter att inkludera detta projekt i budget för nästkommande åren.

Besök vår websida www.runbygardar.se för mer information

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
BRF Runby Gårdar
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