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Hej!  

Hoppas sommaren har varit bra och att det fortfarande finns varma sensommardagar framför oss! 

Nedan följer information som vänder sig till samtliga medlemmar i föreningen. 

 

Kontaktuppgifter 

Använd i första hand e-postadressen brfbernstorp@gmail.com. I mer akuta frågor är det bättre att 

ringa. Kontaktuppgifter hittar ni här: http://bernstorp.com/styrelse.html. Styrelsen har även en 

brevlåda i trappuppgång 5A. 

 Styrelsen håller som bäst på att uppdatera kontaktlistan för föreningens medlemmar. Om 

du har en mailadress och vill lämna den till styrelsen blir vi mycket tacksamma. Vi anser att det är 

viktigt att snabbt kunna nå ut med information till samtliga medlemmar. 

 

Gemensam städdag 

Söndagen den 29/9 kl 13.00 träffas vi alla på gården för en städdag med fokus på gemensamma 

utrymmen i källare och på vind. Efter avklarat arbete grillar vi tillsammans. Ju fler vi blir som sluter 

upp desto trevligare och snabbare blir arbetet avklarat! 

 

Sortering av matavfall 
Senast i slutet av september kommer vi i föreningen att börja sortera vårt matavfall. Var lägenhet 

kommer att förses med ett speciellt kärl avsett för detta. VASYD, som hanterar insamlingen 

kommer med mer ingående information längre fram. 

 

Säkerhet 

Med anledning av att det nyligen har varit inbrott i ett källarförråd vill vi uppmärksamma er på att 

inte förvara värdefull egendom där. Föreningen har ingen försäkring som täcker stölder, utan det är 

medlemmens egen försäkring som möjligen täcker denna typ av stöld. För att undvika inbrott i 

framtiden får vi gemensamt hålla koll på att dörrar inte står öppna obevakade och att dörrar går igen 

ordentligt. 

 

Arbetsgrupper 

För de medlemmar som inte anser sig ha tid att ta på sig ett styrelseuppdrag, men ändå är 

intresserade av att engagera sig i föreningens arbete håller vi i styrelsen på att ta fram ett förslag till 

arbetsgrupper. Vi är intresserade av att kartlägga de kompetenser och de personer i föreningen som 

skulle vara villiga att ställa upp med sin expertis i olika frågor. Detta kan röra allt från juridik och 

ekonomi till el, VA, anläggning osv. Genom att utnyttja kunnandet inom föreningen kan vi spara 

mycket pengar genom sänkta konsultutgifter. 

 

Renoveringar 

Det har sagts förut, men tål att upprepas! Inför mer omfattande renoveringar, tex sådana som kräver 

avstängning av vatten, eller som innebär rivning av väggar, måste styrelsen informeras. Detta för att 

säkerställa att fastigheten, som vi äger tillsammans, inte tar skada. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen, Brf Bernstorp 


