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Ännu ett stort projekt i hamn
I september avslutades vårt stora arbete med taket
till våra fastigheter. Styrelse och personal har tillsammans lotsat projektet och vi känner oss stolta
över att ha lyckats. Ett nytt tätskikt i form av en
skiffermatta har lagts. Nya insticksbrunnar, bräddavlopp och takluckor är på plats. Avluftningsrör har
bytts och klätts med gummi-stosar. Nya säkerhetsdetaljer, räcken och infästningar har monterats.
Huvudentreprenör har varit Nynäs Tak, som utfört
ett mycket professionellt arbete. De sammanlagda
kostnaderna slutar på ca 3,4 milj. kr inkl. moms.
Finansieringen har skett med egna fonderade medel
och kommer inte innebära någon hyreshöjning.

Göte konstaterar att taken nu efter 40 år har genomgått en
totalrenovering.

Skydda dig mot brand. Brandvarnare räddar liv!
En brandvarnare larmar snabbt
om det börjar brinna. Då hinner
du släcka eller ta dig ut om det
behövs. Testa din brandvarnare
genom att trycka på knappen på
brandvarnaren.

Om brandvarnaren inte ger ifrån
sig en signal när man trycker på
knappen kan batteriet vara slut
och då behöver det bytas ut. Hjälper inte det kan man behöva byta
ut hela brandvarnaren.

Trapphusen måste vara helt fria
I förra nyhetsbladet informerade vi om förebyggande
brandskydd i trapphus. Det är alltid en aktuell fråga och
inte minst nu när vi närmar oss julen och ” ljusen
brinner opp ” . Vi har under hösten tittat närmare på
hur det ser ut framför din dörr.
Utrymningsvägar måste hållas rent från
brännbart material som, tidningar, möbler
och kartonger. Det får heller inte finnas möbler, cyklar
eller lekredskap som kan blockera utgångarna.
Vi kan konstatera en stor förbättring
på hela vårt område.

Fel

Rätt

Hemsidan kommer att uppdateras inom kort. Håll utkik för ny information
www.brffyren.com

Nygammal ekonomisk förvaltare
I höstas valde vår tidigare ekonomiska förvaltare

Då vänder du dig till Lotta Lindberg på tel. 55 44 66.
Ernst & Young att helt upphöra med sin verksamhet Alla övriga frågor får du hjälp med om du vänder dig
i Härnösand. Det skapade självklart en fundering
till vår personal. Har du synpunkter, förslag på förhur vi skulle agera. När sedan 4 personer ur perso- bättringar eller andra idéer för att utveckla vårt bonalen valde att starta en egen rörelse var valet lätt. stadsområde är du självklart välkommen att skriva
till styrelsen.
De personer vi i många år haft ett nära samarbete
Från årsskiftet finns möjlighet för varje medlem att
med såg styrelsen som en naturlig partner.
själv ta fram uppgifter om sin bostadsrätt via
Från 1 oktober är därför Ekoni Revision AB
internet. Det görs på https://ekoni.realportal.nu
ansvariga för den ekonomiska förvaltningen.
Inloggning och lösenord kommer att finnas på din
För dig som medlem gäller det i första hand frågor hyresavi som skickas ut i mitten av december.
som rör din hyresinbetalning.

Välkommen Daniel !

Dränering av garage
På en av höstens mest blöta dagar utförde personalen ett viktigt arbete med att anlägga dränering
framför garaget. Den stora lutande asfaltytan har
genom åren samlat på sig rikliga mängder vatten
som tidigare delvis hamnat mot betonggrunden. Nu
kan det regna….

Rickard kämpar i skyttegravarna

Anders Moverare är tjänstledig till februari.
Från 1 november arbetar Daniel Larsson som
vikarierande fastighetsskötare.

Ordningsregler
Vid Brf Fyrens senaste årsstämma 2013 05 29 togs ett
enhälligt beslut om att ett tillägg i våra ordningsregler
skulle göras.

Det tuffa grävjobbet blev till
ett mycket bra
resultat

Stämmans beslut blev att i ordningsreglerna skriva in att
kattor, precis som hundar, inte får släppas
lösa inom vårt bostadsområde. Skall kattor eller
hundar rastas så skall djuret hållas i koppel, eller
under uppsikt så länge det befinner sig inom
bostadsområdet.

