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Hej alla medlemmar i Brf Fika.
Föreningsstämman

Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar som deltog på föreningsstämman genom att poströsta. Se

hemsidan för protokoll samt beslut från föreningsstämman.

Påminnelse trivselregler ljudnivå

“Hög ljudnivå får normalt inte förekomma efter kl. 22:00. Mellan kl. 20:00 - 07:00 vardagar, och

20:00-08:00 helger bör byggaktiviteter eller andra störande ljudaktiviteter ej förekomma.”

Vattna blommor

Tänk på era grannar när ni vattnar blommorna på balkongen. Köp fat att placera under era blomkrukor eller

blomlådor för att undvika att det rinner ned vatten på grannen under er.

Rökning

Ta hand om era fimpar, dessa blåser lätt iväg om man fimpar på balkongen och låter de ligga kvar i till

exempel ett askfat. Det är helt förbjudet att kasta fimpar från balkongen.

Bilpool genom M

Föreningens alla medlemmar kan teckna gratis medlemskap i bilpoolen M. Se hemsidan för instruktioner.

Inom kort kommer M att placera ut bilar i gränden utanför garaget.

Miljörum

En del kärl att byts ut mot andra samt större kärl. Det krävs dock fortsatt att alla tar ett gemensamt ansvar

för miljörummen. Tryck eller stampa till kartonger innan de slängs i kärlen. Inga plastpåsar i matavfallkärlen.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Under hösten kommer OVK genomföras i föreningen och företaget som genomför denna kommer behöva

gå in i samtliga lägenheter. Mer information om detta kommer till hösten när det närmar sig.

Pågående arbeten

● Se över källarutrymmen för att göra dessa säkrare.

● Ommålning av miljörum.

Färdigställda arbeten

● Garagestädning - STORT TACK till alla som flyttade sina bilar och cyklar!

● Fönsterputsning av trapphus och tvätt av fasad.

● Sandlådan inne på gården påfylld med sand.

Som alltid kan du kontakta styrelsen via e-post på styrelsen@brffika.se och glöm inte hålla koll på hemsidan

www.brffika.se för information.

Styrelsen önskar alla en Glad sommar!
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