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GurkanNytt
Efter lång väntan har det äntligen blivit
dags för ett nytt nummer av GurkanNytt!
Har ni synpunkter eller frågor rörande
innehållet i detta brev, eller andra
funderingar, går det bra att höra av sig till
styrelsen@brfgurkan.se.
Hemsidan
Föreningens hemsida är nu uppdaterad,
efter en tids sommaruppehåll. Hemsidans
adress är som tidigare www.brfgurkan.se.
Observera att inloggningsuppgifter ej
erfordras.
Felanmälan
Felanmälan – gällande egen bostad,
tvättstuga, portar, trädgård etc. – skall
alltid göras till SBC. Skälet till detta är att
det när så görs skapas ett ID-nummer,
vilket kan användas vid uppföljning av
ärendet. Anmäl gärna så snart du upptäcker
ett fel – detta gäller även t.ex.
tvättmaskiner. SBC:s kontaktuppgifter
finns på tavlorna i entréerna.
Det har hänt att vaktbolag har
kontaktats istället för SBC, vilket medfört
höga kostnader för föreningen. Vaktbolag
får endast kontaktas i yttersta nödfall.
Utemiljö och miljöstationen
Flera av föreningens rabatter har nyligen
grävts ur och fyllts på, och plantering av
nya växter har påbörjats.
Också föreningens återvinningshus har
genomgått viss förändring till det bättre, i
framför allt det att ommålning skett under
sommaren.

Vi vill i samband med denna punkt
återigen påminna om reglerna för
miljöstationen:
- Välj rätt återvinningskärl – kasta
exempelvis inte frigolit eller annan
plast i kartonginsamlingen.
- Vik ihop alla kartonger – annars får
vi betala Sita för hämtning av luft...
- Skruva av och återvinn lock från
glasburkar, mjölkkartonger etc.
- Skölj ur mjölkkartonger och dylikt.
Innemiljö
Vi ser just nu över alla korridorer och
trapphus, i syfte att göra en uppfräschning
av väggar och belysning. Vi återkommer
framöver med mer information.
Portarna
De nya portarna och låsen genomgår
fortsatt besiktning, och leverantörens
garanti gäller ännu. Om ni upptäcker
problem – anmäl dessa till SBC.
Hissarna
Upphandlingen av hissrenoveringen är
klar. Arbetet kommer att utföras av
ManKan Hiss AB, påbörjas i januari 2014,
och avslutas till sommaren samma år. Vi
återkommer med en mer detaljerad
tidsplan.
Det var allt för denna gång. Glöm som sagt
inte att använda er av föreningens hemsida
och e-postadresser.
Styrelsen önskar alla en fortsatt god
höst!

