
Bästa medlemmar,
Vi har haft en annorlunda sommar med senare blommning än vanligt i vår vackra trädgård. Än
skiner solen, långt in på sensommaren och styrelsen fattade beslut om att vi ska ha vår årliga
städdag när vädret fortfarande är milt. Den 25e september är alla medlemmar välkomna att vara
med och städa huset och sköta om trädgården. 

För dig som är medlem i vår förening-medlemmens ansvar
Medlemsengagemanget är viktigt för vår förening som är av mindre storlek. En liten förening
kan kompensera sin storleks kapacitet och de effekter man får av att vara en liten förening och
drabbas av ekonomisk tyngd genom ett aktivt ledarskap och aktiva medlemmar.
Styrelsen ber därför alla medlemmar om att göra en bidragande insats till föreningen genom att
spara in på el och vatten. Priser har generellt stigit markant och därför måste alla vara med och
bidra till att hålla avgifterna nere för föreningen. 
När du som medlem varit i soprummet eller i tvättstugan ber vi dig att släcka ljuset. Utrymmen
som tvättstuga, torkrum och soprum ska lämnas i gott skick. Rökning i dessa utrymmen är
heller inte tillåtet. 
Rökning ska ske en bit bort från huset för att röken inte heller ska drivas in mot huset. Detta för
att undvika att larm ska kunna utlösas på icke larmgivande grund. Den som förorsakar utlöst
larm med uttryckning kan få komma att betala utgiften själv vid de fall då föreningens försäkring
ej täcker. 

Tänk på att använda tvätt och torkrummet begränsat, fundera på om du verkligen behöver
tvätta och vid dessa tillfällen använda torkrummet med försiktighet. Som när du använder
torkrummet, tänk då på att stänga dörren för att inte släppa ut värmen. I dessa tider behöver vi
alla tänka oss för-hellre en gång extra för att göra ekonomiska och miljömässiga val som stödjer
vår förening!
Hyreskontraktet för vår lokal till uthyrning är nu uppsagd och vi letar åter en ny hyresgäst.
Känner du företagare eller förening som är intresserad av att hyra vår lokal, vänligen kontakta
då styrelsen. 

Föreningen laddar för en bättre utemiljö
Det har blivit försening på laddstolparna och de kommer börja antingen torsdag eller fredag,
V38 istället. Där laddstolpar ska installeras, hus Lammelyckan 15, behöver bilar som står på
parkeringen flyttas tillfälligt. Berörda personer får avisering om att flytta på bilen. Mer info om
regler och användandet av laddstolpar kommer senare. Vi glädjs åt att äntligen få laddstolpar
och den som är intresserad av en plats kan höra av sig till styrelsen. Parkeringsplats med
laddstolpe kommer också att hyras ut till icke medlemmar för att föreningen ska öka sina
intäkter. 

Den 20e kommer filmning att ske i några utvalda lägenheter. 

Styrelsen med suppleant och valberedare tackar djupt för ditt aktiva engagmenag och din
förståelse  och önskar en en ljuvlig höst.  

Hälsningar Styrelsen

VIKTIGA DATUM 

Behöver du komma i kontakt
med styrelsen, skriv till:

styrelsen@brfjaktherren.se

MAILA 
STYRELSEN

HÖSTSTÄDNING

20/9 
FILMNING I  HUSEN
ENEKULLEGATAN 12
LAMMELYCKAN 15

www.brfjaktherren.se

Städdag

Laddstolpar
V38 
6 ST STOLPAR
TÄNK PÅ ATT FLYTTA DIN
BIL FRÅN PARKERINGEN!

Spolning i
husen utföres

25/9 
STÄDDAG
ALLA MEDLEMMAR ÄR
VÄLKOMNA ATT DELTA.
GRILLNING OCH FIKA


