  
  

  

  

BRF  SLIPEN  40,  JULBREV  
Nummer  2,  2020  
Vi  i  styrelsen  vill  passa  på  att  önska  er  alla  en  mysig  skön  jul  och  en  bra  start  på  
det  nya  året!  Vi  hoppas  att  ni  får  njuta  av  lite  ledighet  med  nära  och  kära.  Med  
det  sagt  vill  vi  även  uppdatera  er  om  vad  som  händer  i  vårt  hus  och  i  vår  
förening!  
_____________________________________________________________________________________  
Uppskjuten  OVK-‐besiktning  till  2021  
Vi  har  beslutat  att  skjuta  upp  OVK-‐besiktningen  som  var  inplanerad  i  år  till  2021.  Vi  kommer  att  följa  utvecklingen  
och  råden  från  Folkhälsomyndigheten  och  besluta  om  det  nytt  datum  längre  in  i  2021,  när  vi  vet  lite  mer  kring  hur  
utvecklingen  av  covid-‐19  fortsätter.    
Underhållsplan  
Vi  har  tagit  fram  en  uppdaterad  underhållsplan  för  huset  och  har  därmed  också  påbörjat  arbetet  med  att  planera  
budget  och  underhåll  för  2021.  Vi  kommer  att  återkomma  med  mer  information  kring  detta.  
Julfint  i  rabatten  vid  entrén  och  julkrans  på  dörren  
Vår  lilla  rabatt  har  blivit  julfin  med  belysning  och  ris.  Vi  har  också  hängt  upp  en  julkrans  på  dörren.    
Grovsoprum  och  farligt  avfall  
Vårt  grovsoprum  är  inte  till  för  farligt  avfall.  Kom  ihåg  att  läsa  reglerna  kring  vad  som  gäller  innan  du  ställer  in  avfall  
som  inte  är  tillåtet  (då  får  föreningen  betala  extra  och  det  är  dyrt).  
    
Potentiellt  intresse  för  blivande  trädgårdsförening  och  odlingsterrass  -‐  anmäl  dig  idag!  
Styrelsen  har  fått  in  ett  förslag  om  att  eventuellt  inreda  den  tomma  terrassen  mellan  våning  5  och  6  som  idag  inte  
är  inredd,  men  som  går  att  utnyttja.  Ett  förslag  är  att  lägga  golv  och  förbereda  för  exempelvis  en  odlingsterrass.  För  
att  detta  ska  kunna  hållas  bra  i  ordning  tänker  vi  oss  att  det  behövs  en  trädgårdsförening  vars  medlemmar  kan  ta  
ansvar  för  att  den  är  fräsch  och  fin  och  hålls  i  ordning.    
Är  du  intresserad  av  att  vara  med?  Maila  då  till  oss  på  styrelsen@brfslipen40.se.    
Skotta  snö  från  balkongerna  
Tänk  på  att  i  vinter  hålla  rent  framför  din  balkongdörr  från  snö.  Så  se  till  att  skotta  rent,  så  det  inte  uppstår  
fuktskador.    
Håll  rent  vid  postfacken  och  entrén!  
Inget  får  läggas  på  hyllan  vid  postfacken  eller  ovanpå  postfackssektionen.  Alla  ansvarar  för  att  antingen  gå  till  
återvinningen,  ställa  ned  tidningar  i  papperspåse  nere  i  grovsoprummet  eller  att  slänga  dem  i  soporna.  Detsamma  
gäller  även  i  trapphuset  och  entrén.  Tack  för  att  ni  ser  till  att  hålla  fint.  
Inget  brännbart  får  förvaras  i  trapphuset,  inte  heller  något  som  kan  förhindra  framkomlighet  vid  eventuell  brand.    
Anmäl  dig  till  vårt  nyhetsbrev  
Av  GDPR-‐skäl  har  vi  rensat  vår  maillista  och  vi  behöver  därför  få  in  din  e-‐post  på  nytt  (om  du  ej  redan  skickat  in  
under  hösten)!  Lägg  till  din  e-‐post  och  få  uppdateringar  och  information  vid  behov  direkt  i  mailkorgen.    
För  att  lägga  till  sig  själv  till  denna  lista  skickar  du  mail  till: boende-‐subscribe@brfslipen40.se      

  
  

  

  

  
  

  

  

Har  du  en  idé  som  du  vill  ta  upp  med  oss?    Hör  av  dig!  
Har  du  några  idéer  eller  förslag  som  du  vill  förmedla  till  oss?  Eller  har  du  någon  idé  kring  något  som  skulle  göra  det  
ännu  trevligare  och  bättre  i  huset?  Tveka  då  inte  att  kontakta  oss  i  styrelsen  via  styrelsen@brfslipen40.se.  

  

Kontaktinfo  
Detta  brev  med  klickbara  länkar  och  mer  information  hittar  du  också  på  www.brfslipen40.se  
Styrelsens  mail:  styrelsen@brfslipen40.se  
Eller  lägg  en  lapp  i  den  vita  brevlådan  i  trapphuset.  

  

  
  

  

  

