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18 Uteplatser

Vår äntligen….

Om Du vil bygga eller bygga om en uteplats måste Du ha styrelsens til stånd. Ansökan skall
innehålla ritning/skiss med mått och förklarande text. Du skall också bifoga medgivande från
grannar. Uteplatskonstruktionen får inte påverka husets tak eller vattenavrinningssystem.
Tänk på att Du själv bekostar demontering och återmontering av byggnationen om det är
erfordras, för att föreningen skall kunna genomföra reparationer, ombyggnader etc.
Du har också underhållsansvaret för uteplatsen.
Aviseringar kommer som vanligt delas ut i god
tid innan arbetena påbörjas hor er.

Nu börjar snart måleriarbetena hos oss!
Inom dom närmaste veckorna kommer
Miljönären och Cardie bygg att starta upp
arbetena som omfattar utvändig målning av
takfot, vindskivor, fasadpanel, fönster och
fönsterbleck. Och det berör alla hus oavsett
skick.
Då det finns en del brädor och panel som är i
dålig kondition kommer Cardie bygg att gå
före och byta ut dom.
Då det är många som har egen byggnation,
som exempel takade altaner, farstukvist som
täcker takfot och fasader är det viktigt att ni
demonterar det som behövs för att
hantverkarna ska kunna utföra sitt arbete.
Där det även förekommer växtlighet som
täcker eller hindrar åtkomst till byggnation
som ska målas är det viktigt att ni avlägsnar
dom.
Här följer ett utdrag ur våra boenderegler
2018.

Med lite god vilja och bra kommunikation, så
tror vi att måleriarbetena kommer att löpa på
bra och resultatet kommer att bli riktigt fint.
Har ni frågor så hör ni av er till vicevärden
Magnus 070-7305677.
Vi kommer även att hålla ett möte 2/4 kl.
18.30 i föreningslokalen gällande
måleriarbetena.

”Vår” plåtslagare Urban
återkommer här under våren och fortsätter
med att montera nya hängrännor och stuprör.
Vårsopningen
är planerad att starta den 28-29 mars. Det
hänger lite på hur det går med vädret och
grusblåsningen.
Tänk på när ni parkerar bilar att välja dom
redan sopade ytorna. Det kommer underlätta
Grusblåsningen.
Det årliga föreningsstämman
blir den 21:a maj. Kallelse kommer delas ut i
god tid.

Fastighetsskötarna
Magnus och Pär nås på 019-24 00 98,
070-730 56 77.
Vi finns på plats: måndag till fredag 07.0016.00.

Trädgårdsavfall och materialutlämning
Körning av avfallet börjar vi med igen den
23/4. Och materialutlämningen startar vi upp
med på fredagen den 26/4 mellan kl. 13.0014.00.

Vid behov av akut hjälp under lediga dagar –
ring HSB Service 020-840 840.
Sophusen
Vi vill påminna er om att vara noggranna med
sorteringen av soporna. Platta till kartongerna
innan ni lägger ner dom i kärlen. Och ställ inte
in felaktiga sopor, som till exempel en
kontorsstol, kastruller etc. Dom slänger ni
gratis på en återvinningsstation. Vi som
förening får däremot betala 300 kronor varje
gång vi kommer med sopor.

Städdagen infaller den här gången 18/5.
Kl. 09.00 samlas vi till vårens gemensamma
städdag under ledning av våra husombud.
Vi får hoppas på fint väder och finns det några
ideér om vad ni vill och behövs göras, kontakta
ert husombud som sedan träffas och går
igenom önskemålen.
Miljö och fritidskommitén bjuder som vanligt
på något gott vid föreningsgården. Och senare
på kvällen blir det något skoj för alla i våran
föreningslokal.

Välkommen
Vi välkomnar
- Annelie Johansson och Mikael
Jakobsson på SG 54
- Marie och Karim El Amine på HG 81
- Eddie och Madeleine Lövholm, SG 3
Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss på
Brunnsängen!

Vitsippeäng i Brösarp

