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Information från styrelsen
Hej alla medlemmar och hyresgäster!
Här kommer lite information igen om vad som är på gång i vår förening.

OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll)
Under hösten är det dags för funktionskontroll av våra ventilationssystem. Detta görs av
certifierade kontrollanter med några års mellanrum. Tidpunkt kommer att aviseras av
kontrollföretaget, ”JA Luftkontroll”, direkt till de boende. OBS! Det är viktigt att
inspektörerna får tillträde till alla lägenheter!
Rensning av källargångarna / övergivna cyklar
Vi vill påminna om att rensning av källargångar kommer att ske 24 september. Även de
cyklar ute på gårdarna som är i mycket dåligt skick / ser övergivna ut, kommer att tas
bort. Märk gärna cyklar och barnvagnar som finns i skyddsrummen också! Likaså
kommer kvarlämnad tvätt i mangelrummen att tas bort.
Belysning trapphus och källare
Om någon lampa har väldigt kort lystid, i källaren t ex eller enstaka annan lampa beter
sig tokigt så meddela detta till styrelsen via mail eller lapp i vår brevlåda (adresser se
nedan) så ska vi försöka lösa problemet.
Miljö/trädgårdsgrupp
Det finns tankar i föreningen om att skapa en arbetsgrupp som tittar på och funderar
kring hur vår närmiljö kan bli ännu trivsammare. Det kan handla om att t ex ordna
grillplats, diskutera trädgård, ordna städdag m m. Finns det någon som är intresserad av
att vara med i en sådan grupp så meddela styrelsen via mail eller lapp i vår brevlåda
(adresser se nedan)!
Ny hyresgäst till Myran
Vi har nu fått en hyresgäst till lokalen fd Myrans livs. Det är SVEAB (ett
anläggningsföretag) som flyttar in. Dom ska på uppdrag av Stockholms stad, under ca
två års tid, bereda mark för kommande bebyggelse i vårt närområde. Lokalen kommer
att användas som kontor och rast/lunchrum för personalen.
Medlemskap i Bostadsrätterna
Enligt beslut vid senaste årsstämma har vi (BRF Råmärket 3) nu blivit medlemmar i
Bostadsrätterna. Läs mer om vad detta innebär på www.bostadsratterna.se
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