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På gång i huset 
 

Fönsterrenoveringen går nästan enligt plan. Det som ger avvikelser är 
boende som inte lämnar tillträde enligt avisering. Så vi påminner igen om 
vikten att ni lämnar tillträde till lägenheten enligt den information ni får i er 
brevlåda ca 1 vecka före start.  
 
Ett förtydligande om varför spanjoletten/handtaget byts ut på alla 
balkongdörrar. Många handtag är i dåligt skick och då har styrelsen valt att 
byta ut samtliga för att undvika kommande problem. Men vill man förnya 
övriga vreden är det en extrabeställning och beställs/betalas av boende. 
 
Sedan måste vi be er att inte ringa platschefen i tid och otid. Frågor kan man 
ställa vid nyckelinsamlingen. Har man viktiga frågor under resans gång måste 
man själklart få ringa, men att ringa och fråga när hantverkarna kommer till 
just din/er lägenhet är inte OK. Om platschefen får telefonsamtal hela tiden 
under dagen hindrar det honom i hans arbeta. Och att ringa honom kvällstid 
eller under helger tycker styrelsen inte är acceptabelt. Som det står i 
aviseringen så skall tillträde lämnas under hela perioden arbetet pågår i din 
etapp. Vill man inte lämna sin nyckel måste man vara hemma och om arbetet 
skall kunna flyta på så måste ni respektera detta. 
 
Och lite annan information. 

 Offertarbete pågår gällande renovering av uteplatserna. Berörda 
medlemmar informeras mer ingående så snart vi har konkret 
information. 

 Sandsopning kommer att ske den 28 mars- se separat anslag i porten.  

 Stämman hålls den 21 maj och kallelsen delas ut i rätt tid innan. Sista 
dagen för motioner är satt till den 13 april. Lägg den i föreningens 
brevlåda eller skicka den som e-post till styrelsen@brfskinnarviksberget2.se. 
För att komma kontakt med valberedningen lägger ni ett förslutet kuvert 
i föreningens brevlåda eller skickar e-post till valskinnarviken2@gmail.com 

 
Hälsningar 
Styrelsen 
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