Nyhetsbrev
Juni

Aktuella händelser i BRF-Strandparken

Hej medlem!
Nu har snart juni gått och vi har den fina
högsommarperioden framför oss. Det
händer en del inom föreningen som vi vill
informera om och samtidigt önska alla
en skön sommar med långa härliga dagar i
vår fina Strandpark.
Med vänlig hälsning
Styrelsen, Greger och Alexander
Bemanning i sommar
Greger har semester v.25 samt v.28-31.
Alexander har semester i augusti.
Det kommer finnas bemanning under sommaren.
Vi kommer att ha feriearbetare från kommunen
som utför arbeten i utemiljön.
Garaget
Garagerenoveringen fortsätter under sommaren.
Parkering på gräsmattorna har fungerat bra hittills,
hoppas det fortsätter så. Så fort pelarna har
stadgats upp kommer man kunna börja med att
parkera på taket. Information om när detta är
möjligt kommer att anslås i entréerna. Hela arbetet
beräknas vara klar till sista september.
Fågelproblem
Måsarna har sin häckning nu och med det kommer
en del problem för oss med deras avföring.
Vi kommer att sätta upp fågelavskräckare på
belysningsstolparna på p-däcket till att börja med.

Hjärtstartare
Föreningen har nu införskaffat en hjärtstartare.
Den finns monterad i entréen utanför kontoret,
dit samtliga boenden i Strandparken har nyckel.
En hjärtstartare används när en person är
medvetslös och inte andas.
Innan hjärtstartaren är på plats påbörjas hjärtlungräddning och 112 larmas. Själva hjärtstartaren
är självinstruerande när man startar den. Du kan
kontakta Tommy Engwall (se kontaktuppgifter på
hemsidan under styrelsen) om du vill ha en
genomgång. Han kommer även att bjuda in till
introduktion inom kort. En hjärtstartare är
livsavgörande och räddar liv!
Hissarna
Arbetet med hissarna fungerar mycket bra och går
enligt plan. Både vad gäller tid, kvalitet och
ekonomi. Sista hissarna besiktas i månadsskiftet
juni/juli.
Persienner i Tvättstugor
På årsmötet kom frågor upp om vi kan sätta in
persienner i tvättstugorna. Det kommer inte att
sättas upp persienner där eftersom det inte är ett
utrymme som man vistas i längre tid. Det skulle
innebära en kostnad som inte är skälig. Upplever
ni stora problem med solinstrålning har man
möjlighet att sätta upp egna gardiner för att skärma
av.
Carport på garaget
På årsmötet kom frågan upp om hur det blir med
carport på garaget, nu när vi har bygglov klart.
Inför ett sådan utvärdering om genomförande
behövs ett underlag från medlemmarna. Därför
behöver vi få in anmälningar av alla som
önskar att vi gör carport på garaget. Senast 31
juli behöver vi ha fått in intresseanmälningar.
Anmäl ditt intresse för carport genom att
lämna en skrivelse i postlådan utan för kontoret
med namn och lägenhetsnummer. Ett beslut om
genomförande kommer att behöva tas på
årsstämman.
Träfasaderna i bottenplan
Träfasaderna är nu upprustad. Det som återstår är att
renovera burspråken.
Målning kommer att utföras nästa år

