
Bostadsrättsföreningen Ingegerd
Ingegerdsbladet nr 4- 2021

2021-05-27

www.ingegerd.com    |   Kontakta oss via mejl, info@ingegerd.com eller med lapp i lådan i sopsorteringsrummet |    Org nr   716407-0794    

Föreningsstämma
 På föreningsstämma röstades fram 
att grå takplattor ska användas 
istället för röda  

Färgbehov – Kontakta Jan-Erik Hutor 
Föreningen tillhandahåller färg för
underhåll av våra fastigheter. Det 
gäller nyanserna gul, vit och vinröd.
Jan-Erik bor på 45 B och på fredagar 
så hjälper han gärna dig.

Det är lite för kallt just nu att måla men det kan snabbt 
slå om, hoppas vi.

Ledigt garage
Garage uthyres! 285 kr/mån, B- kontrakt med 1 
mån uppsägning. – vi har ett ledigt. 
Intresserad? 
Kontakta styrelsen.
info@ingegerd.com

För Er som inte orkar eller vill tvätta 
plank själv, kontakta Farmartjänst så 
hjälper de till. Kostnad 282 kr/timmen efter RUT-avdrag. 
Tfn 042-156300

Föreningslokalen
Styrelsen har sedan pandemilagens ikraftträdande 
valt att inte längre hyra ut lokalerna tills 
restriktioner släpper och  tillåter det igen. 

Som uthyrare av lokal har man ett särskilt ansvar 
att se till att smittspridning inte främjas och att 
man inte är fler än 8 personer, något vi inte kan 
kontrollera

Utbyte av värmeväxlare
Under vecka 23 kommer Öresundskraft att 
utföra utbyte av vår värmeväxlare. Tyvärr har 
den gjort sitt och detta arbete är nödvändigt. 

Arbete kommer att pågå från och med tisdag 
8/6 fram till fredag 11/6. Under dessa dagar 
kommer värme och varmt vatten att vara 
avstängt. 

Tisdag 8/6 kommer 
kallvatten också att vara 
avstängt under en kort 
period. 

Tack för ert tålamod 

 Det kom också fram att flera fönsterbleck i 
föreningen inte är målade. Om ni ser att era 
fönsterbleck är i behov att målas, mejla era 
namn och husnummer till info@ingegerd.com

Vattenutkastare
Juni månad närma sig och kanske med den solen också.
Många av er har redan kontrollerat era vattenutkastare 
och börjat använda dem. 
Märker ni att vattenutkastaren inte fungerar som den ska, 
hör av er till styrelsen så hjälper vi er med detta. 
info@ingegerd.com

Bilkörning i område
Enligt våra ordningsregler är bilkörning på föreningens
område enbart tillåten i mycket låg hastighet, och endast 
vid av- och pålastning. Därefter ska fordonet snarast köras 
ut igen. För allas vår säkerhet och trevnad ber vi att detta 
respekteras.
Styrelsen har diskuterat att vi ska kanske införa vägbommar 
för att minska bilkörning på föreningsområdet. 
Vi vill gärna höra er åsikt vad ni tycker om det! 

Mejla gärna detta till  
info@ingegerd.com

Vi tackar Åsa Åberg, Mats Larsson och Bo Winter för ett 
fantastisk arbete de har gjort i styrelsen.

Samtidigt vi önskar välkommen till våra nya 
medlemmar i styrelsen Alexandra Lundgren, Andrea 
Girdea, Titti Wiberg och Mats Rasmusson 

https://bit.ly/3fXh4p0
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