
Informationsbrev 3/2022, juli

Hej alla medlemmar i Brf Fika.

Föreningsstämman

Styrelsen vill tacka de medlemmar som deltog vid stämman. Stämmoprotokoll återfinns på hemsidan.

Tele2 - få högre bredbandshastighet

Föreningen har omförhandlat gruppavtalet med Tele2 avseende TV, bredband och IP-telefoni. För

samma kostnad (180 kr/månaden) får föreningens medlemmar högre bredbandshastighet. För att få

den nya högre hastigheten 250/250 Mbit/s behöver ni ringa in till Tele2 på 0775-17 17 20 och be om

att få uppgradera er nuvarande hastighet 100/100 Mbit/s till 250/250 Mbit/s.

Trädgårdsgrupp

Vill du vara med och påverka utformningen av våra gemensamma grönytor, samt få visst ansvar för

plantering och skötsel? Anmäl ditt intresse till trädgårdsgruppen genom att skicka till styrelsen.

Cykelrensning genomförd

De cyklar där bandet var kvar har nu blivit insamlade av BRF Fika och BRF Leka för förvar under 6

månader. Om ni inte hann ta av bandet från er cykel, ta då kontakt med styrelsen för att få cykeln åter.

Reviderade trivselregler

Styrelsen har reviderat föreningens trivselregler, ni finner dem på hemsidan. Tänk på era grannar

under när ni vattnar era blommor på balkongen, skaffa krukfat eller vattna sparsamt så det inte rinner

ned. Det är förbjudet att slänga fimpar ut från balkongen. Respektera att det ska vara tyst efter 22.00.

5-årsbesiktning

Nästa år är det 5-årsbesiktning. Ikano kommer denna gång endast gå in i de lägenheter som har

anmälda fel. För att vara ute i god tid kan ni redan nu anmäla fel i er lägenhet (till exempel

sättningssprickor i tak eller väggar) till föreningens tekniska förvaltare SBC. SBC skickar sedan vidare

dessa felanmälningar till Ikano Eftermarknad som garantiärenden inför 5-årsbesiktningen.

Slutförda projekt

● Installation av kameraövervakning (CCTV) i garage, källarutrymmen samt miljörum.

Pågående projekt

● Installation av solceller. Beräknas vara klart hösten 2022.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en trevlig sommar!

Som alltid kan ni kontakta styrelsen via e-post på styrelsen@brffika.se.
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