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Underhållsarbete under sommar och höst
Det har under de senaste månaderna gjorts en del underhåll i föreningen. Det är
framförallt en del träpaneler som har bytts ut. I några trappor har vi målat delar
som har behövts ny färg. I ett flerfamiljshus har vi även bytt ett bärande ben som
var ruttet.
Vi kommer att fortsätta med detta jobb till våren. Då kommer vi bla att se över
balkongerna i flerfamiljshusen.
Vi har även haft en firma som har klippt alla föreningens träd.

Service av ventilation- och köksfläktar
Climat80 har utfört årlig service och genomgång av ventilations- och köksfläktar.
Efter servicen rekommenderade dom att vi bör rensa våra ventilationskanaler.
Separat information om detta har Climat80 skickat ut till alla boende.

Aktiviteter - kontaktperson
På senaste föreningsstämman fanns önskemål om försöka ordna lite aktiviteter
inom föreningen och samtidigt använda våra föreningslokal mer. Ulf Hansson i
47 B (070-678 28 84) har erbjudit sig att vara kontaktperson om någon medlem
har ideer på någon aktivitet. Han kan hjälpa till att kontakta styrelsen, få tillgång
till lokalen och liknande. För övriga uppgifter runt aktiviteten ansvarar
medlemmen själv.

Ny entreprenör för snö- och halkbekämpning
Styrelsen har skrivit avtal om snö- och halkbekämpning med en ny entreprenör. .
Det blir Anderssons Förvaltning som kommer att utföra snö- och
halkbekämpningen kommande vinter.
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Förändring i styrelsen
Jan-Erik Nilsson har efter många år i styrelsen valt att hoppa av som ledamot.
Föreningen vill rikta ett stort tack till Jan-Erik för hans mångåriga insatser för
Brf Ingegerd.
Styrelsen kommer som konsekvens av detta att bestå av sex ledamöter fram till
nästa års föreningsstämma.

Bredablick förvaltare
Sedan maj är Bredablick vår nya ekonomiska förvaltare. Vi i styrelsen är nöjda
med samarbetet hittills. Men vi vill gärna ha er boendes åsikter. Har ni feedback
på samarbetet - bra eller dålig - hör gärna av er till styrelsen.

Dags att stänga av vattenutkastaren
Ni som har en vattenutkastare i er trädgård. Glöm inte att stänga av denna för att
undvika frostskador under vintern. Det görs i “gropen”. Är ni osäkra på hur den
stängs av kontakta styrelsen.

Bokbytarhylla i soprummet
Där kan du byta böcker med dina grannar. Ställ ner sådana som de tror att andra
vill läsa och kanske du hittar något du själv vill läsa som du kan ta med dig hem.

Höststäddag den 11:e november
Lördagen den 11:e november träffas vi för att göra höstfint i vår förening. Vi
träffas klockan tio och jobbar ett par timmar innan föreningen bjuder på
förtäring. Notera datumen i kalendern. Mer information kommer senare.

