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Ventilation

Föreningens hemsida

Vi har påbörjat en utredning kring ventilationen i
fastigheten då det har visat sig finnas problem i
vissa lägenheter. Vissa mätningar av luftflöden
har utförts och en ventilationsfirma är anlitad
som kommer att ge förslag på konkreta åtgärder.

Information om föreningen, stadgar, regler,
årsredovisningar m.m. finns tillgängligt på
föreningens hemsida www.nummerhasten.se

Fönstermålning
Planering pågår inför åtgärd av fastighetens
fönster. Detta beräknas ske under våren och vi
tar för närvarande in offerter avseende detta. I
första hand handlar det om underhållsmålning
men det kan inte uteslutas att det krävs
renovering och eventuellt byte på vissa utsatta
ställen. Detta arbete kommer inte att kräva
byggnadsställning.

Sopnedkast
Vi vill påminna om att det är viktigt att sopor
paketeras och hanteras ordentligt. Notera att
detta är en förutsättning för att vi ska kunna
fortsätta att använda sopnedkasten. Om vi
missköter sopnedkasten, kan vi tvingas att
övergå till sopkärl på gården. Dessutom vill vi
undvika soplukt i entrén.

Invändiga renoveringsarbeten
Vid renoveringsarbeten var vänlig respektera
övriga boende genom att utföra störande arbeten
endast under normal kontorstid. Informera även i
förväg, och notera att det inte är tillåtet att
förvara byggavfall i eller utanför entrén, både av
trivselskäl och ur brandsäkerhetssynpunkt. Vid
större renoveringsarbeten krävs styrelsens
godkännande i förväg.

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)
Som tidigare informerats har vi genomfört en
översyn av föreningens brandskydd. En konkret
åtgärd som kommer att genomföras är att en ny
röklucka installeras på Rindögatan 4.

Felanmälan
Notera nytt nummer avseende felanmälan som
finns anslaget i porten. Felanmälan sker nu till
SBC och inte direkt till Åkerlunds.
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Styrelsens sammansättning
Simon Persson (Ordf.) Erik Dahlbergsg. 56
Heléne Nyman, Erik Dahlbergsg. 56
Eva Rydegran, Erik Dahlbergsg. 56
Sofia Norrlinder, Rindög. 4
Martin Fraggstedt, Rindög. 4
Gustaf Wikander (Suppleant), Erik Dahlbergsg.
56
Adam von Corswant (Suppleant), Erik
Dahlbergsg. 56
Styrelsen nås enklast via mail
styrelsen@nummerhasten.se
alternativt via brevlådan på Rindög. 4
Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Nummerhästen Gärdet

