Informationsbrev 3/2021, september

Hej alla medlemmar i Brf Fika.
Fasadarbete och andra åtgärder
Ikano har börjat åtgärda fasaden utanför Lilla Varvsgatan 19A och Lilla Varvsgatan 21A. En lift kommer
att hålla till utanför och det kan vara så att in- och utfart från/till garaget får ske via Bomgatan. Det
innebär också att lift kommer att gå upp och ned utanför ert fönster.
Rökluckan som ligger under mark vid Lilla Varvsgatan 19A kommer åtgärdas inom kort. Den smalare
gången som är mellan plantering och huskropp vid Mastgränd 23 och Lilla Varvsgatan 19A kommer då
att vara avstängd men ingen av entréerna är berörda utan kan användas som vanligt. Arbetet beräknar
bli klart på en dag.
Garageporten kommer att förses med insynsskydd fredag 10/9. Detta påverkar inte in- och
utpassering.

Månadsvis debitering av avgift samt el
Från och med nästa månad kommer Bonea att gå över till månadsutskick av avgiftsavier, och även elen
kommer därmed att debiteras månadsvis.

Miljörum
Vi har fortsatta problem med överfulla kärl och avfall som lämnas utanför kärl i soprummen. Extra
tömningar är dyra och kan komma att påverka månadsavgifterna. Tillsammans kan vi hjälpas åt att
hålla det rent och snyggt; plocka upp sådan som hamnar på golvet och lämna inget utanför kärlen.
Utförligare regler och information sätts upp i miljörummen i veckan.

Balkonginglasning
Som tidigare kommunicerats har föreningen tittat på en möjlighet att installera inglasning av typen
Click-it Up på våra balkonger, utan krav på bygglov. Mer information om detta finns på hemsidan.
Under hösten kan du boka in ett kostnadsfritt platsbesök. Om du är intresserad av detta och inte
tidigare anmält intresse, så skicka ett mail med namn och lägenhetsnummer till oss i styrelsen, så
kommer vi ut med mer information.

Kommande sammanträden och pågående arbete
Under hösten sammanträder styrelsen 11/10, 15/11 samt 13/12. Under hösten jobbar vi bland annat
vidare med föreningens planteringar, installation av solceller och säkerhet i garaget.
Som alltid kan du kontakta oss via e-post på styrelsen@brffika.se, och glöm inte att hålla koll på
hemsidan www.brffika.se.

Trevlig höst önskar styrelsen

