Brf. Nummerhästen
Juli 2004

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 9 juni.
Protokollet från denna kommer att anslås i
portuppgångarna.

Trädgård
Trädgården kommer att snyggas till nu i juli;
cykelställ kommer att ställas ut, en häck
planteras mot ED56, trappan vid pizzerian
kommer att lagas, buskar kommer att planteras
vid dammen.

Styrelse för Brf. Nummerhästen 2004/2005
Karin Hansson
Rindögatan 4
Telefon 08 667 58 15 eller 0705 26 27 90.
E-post kahans@chello.se
Ordförande, ansvarig för budget, investeringar
och fastighetsförvaltaren
Sören Ferin
Rindögatan 4
Telefon 0708 385250
E-post soren.ferin@propertyad.se
Ansvarig för köp och försäljning av lägenheter,
hyresavtal, 2:a handsuthyrningar m.m.
Niklas Gedal
Rindögatan 4
Telefon 08 4100 1080
E-post niklas.gedal@pci-sverige.com
Kontaktperson Hansson & Hööglund(förvalt.),
ansvarig för renoveringsarbeten m.m
Marie Häggström
Erik Dahlbergsgatan 56
Telefon 08 648 40 31 eller 070 716 70 40
E-post m.haggstrom@stocon.se
Ansvarig för information, administration,
städning.
Suppleanter:
Per Graffman, Erik Dahlbergsgatan 56
Sverker Lönnerholm, Erik Dahlbergsgatan 56
Mark Schindele, Rindögatan 4
Vad händer?
Det har varit mycket arbeten i våra hus den
senaste tiden. Det är fortfarande en del kvar att
göra och det här är vad som kommer att hända i
den närmaste framtiden.

Elledningar
Renovering av elledningar i era lägenheter
kommer att genomföras efter sommaren.
Information om hur arbetet kommer att gå till,
hur det påverkar er o.s.v. kommer ni att få i era
brevlådor av företaget som genomför arbetet. Ni
kan även kontakta vår förvaltare Hansson &
Hööglund på telefon 08-20 10 69.
Lägenhetsinnehavare som inom de senaste två
åren bekostat detta arbete själv, får mot
uppvisade kvitton ersättning för standarddragning. Vår elfirma måste dock kontrollera att
arbetet är korrekt utfört. Vi ber er lämna en
skriftlig ansökan tillsammans med giltiga kvitton
till styrelsen så kommer utbetalning ske efter
renoveringens genomförande.
Entréer
Utsidan av entrén Erik Dahlberggatan kommer
att renoveras. Ny stenläggning, renovering av
trädetaljer, målning m.m. Visst arbete med
klinkergolven i entréerna ED56 & RG4 kommer
att också att genomföras.
Rökgångar
Renovering av rökgångar kommer att påbörjas i
slutet av augusti.
Städning
Från och med 1 augusti har vi ett nytt företag,
Express Städ, som sköter städningen i våra hus.
Portgångarna kommer att målas om när elarbetet är avslutat och fram till dess kommer
endast enklare städning utföras. När alla
arbeten är klara görs en grundligare storstädning. Det utrymme på ED56 som använts
som grovsoprum kommer i fortsättningen att
fungera som städförråd.

Trevlig sommar önskar
Styrelsen Nummerhästen
Karin, Sören, Niklas och Marie

