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Malmö 2012-01-12 BRF Bernstorp  
 
God fortsättning på det nya året önskar styrelsen! 
Här kommer lite aktuell information om aktiviteterna i huset. 
 
Julgranar: 
Det är dags att städa ut julen och liksom förra året kommer vi att be VFAS ordna transport för 
hämtning av julgranar. Lämna era julgranar vid grillplatsen invid sophuset senast den 15 januari. 
 
Piskbalkongen 
Arbetet med att sätta igen piskbalkongen är snart avslutat. Med undantag för ett strömavbrott i ett 
av trapphusen har arbetet flutit på bra. 
 
Sotning:  
Obligatorisk ventilationskontroll kommer att utföras i kök och badrum i början av februari. Sotaren 
kommer att behöva tillträde till lägenheterna. Information om exakt tidpunkt detta finns uppsatt i 
trapphusen. De som inte kan vara hemma måste lämna nyckel till lägenheten. Lägg nycklarna i BRF 
Bernstorps postfack (5A) senast den 31 januari. Märk nycklarna med namn, portnr 
(5A/5B/79A/79B och lghtsnr).  
 
Spolning: 
Styrelsen har tecknat kontrakt med Spolarna för underhållsspolning av avloppsstammarna i huset. 
Arbetet kommer att genomföras i mitten av februari. Mer information om eventuellt tillträde till 
lägenheterna etc. kommer längre fram. 
 
Takläckage: 
Vid kraftiga regn läcker taket in på ett antal ställen, framför allt vid genomförningar för skorstenar 
och avluftningsrör. Vi har begärt in offert från Malmö Plåt och Bygg för att åtgärda dessa svaga 
punkter. Eftersom arbetet är relativt omfattande kommer vi troligtvis ta in ytterligare någon offert 
innan beslut i frågan tas. 
 
Torkrum: 
Det nya torksystemet är på plats men fungerar tyvärr fortfarande inte helt optimalt. Installatören 
kommer att ombes att justera luftcirkulationen och öka kapaciteten. 
 
Brevlådorna: 
För allas trivsel ber vi er att inte lägga oönskad reklam och gratistidningar ovanpå postboxarna. 
Släng dem istället i återvinningen så slipper vi dessa skräpiga travar. 
 
Nya medlemmar: 
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen: 
Eric och Lina Snodgrass (5B)  
Robert Holmström (5A) 
Kataraina Axenstrand (5A) 
Claes och Annica Lindvall (79B) 
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E-post: 
Får du inte våra nyhetsbrev elektroniskt? 
Meddela din e-post genom att e-maila ditt namn och din adress till brfbernstorp@gmail.com. Passa 
även på att meddela ditt telefonnummer så att vi kan föra in det i vår telefonlista. 
 
 


