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Göteborg 2012-09-12

INFORMATIONSBREV
FÖRENINGENS HEMSIDA
Styrelsen vill påminna alla boende i föreningen att det finns mycket matnyttigt material på vår
hemsida, www.brffloristen.se. Här finns våra styrande dokument (stadgar, ordningsregler,
m.m.), information om felanmälan, lathundar för värmepanna, skötselråd för häckarna, m.m.
Är det något ni undrar över är det en bra startpunkt att se efter om den information ni
behöver finns på hemsidan. Ni är naturligtvis även välkomna att kontakta styrelsen på e-mail
styrelsen@brffloristen.se.
HÖSTSTÄDNING 29 SEPTEMBER
Som trädgårdsgruppen annonserat så hålls årets höststädning lördagen den 29 september.
Samling kl. 10.00 vid flaggstången och efteråt blir det enligt tradition grillning. Vi hoppas
många har möjlighet att vara med!
UNDERHÅLL/TILLSYN AV LÄGENHETERNA
Enligt paragraf 35 i stadgarna har föreningen rätt att komma in i lägenheterna när det behövs
tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.
Det är alltså viktigt att boende, när underhållsarbete (t.ex. rondering av värmepannor)
annonseras, att se till att lägenheten är tillgänglig. Passar inte den utannonserade tiden är
det mycket viktigt att ni ser till att boka om tiden, alternativt lämnar nyckel till grannar.
Boende som inte ordnar med alternativ lösning om den utannonserade tiden inte passar kan
komma att faktureras för den extratid som detta resulterar i.
NYA REGLER FÖR FÖRENINGENS EXTRA PARKERINGSPLATSER (6 ST)
Som styrelsen tidigare meddelat träder de nya uthyrningsreglerna för föreningens sex st.
extra parkeringsplatser ikraft den 1 oktober 2012. De nya reglerna finns beskrivna i våra
Ordningsregler.
Kontakta styrelsen för mer information om uthyrning/kö till dessa platser.
GRANNSAMVERKAN
Våra grannföreningar har rapporterat om misstänkta personer och bilar i området. Bl.a. har
en bil med två män stannat utanför ett hus, sedan har en av männen gått ut och kikat in
genom ett fönster.

Vi vill uppmana alla att hålla ögonen öppna och rapportera misstänkt beteende till oss i
styrelsen, så vi kan sprida detta vidare till övriga föreningar. Rör det sig om brott så ska
givetvis polisen kontaktas.
/Hälsningar Styrelsen
PS. Ni som ännu inte meddelat styrelsen er e-postadress – gör gärna detta via
styrelsen@brffloristen.se. DS.

