Brf Vårregnet

juni 2018

Informationsblad
Sommar 2018
Semestertider innebär begränsad service och
underhåll. Vi ber om förståelse för att mindre akuta
åtgärder kan få stå tillbaka och få vänta något.
Minst en ordinarie anställd finns tillgänglig under hela
sommaren. Dessutom har ytterligare en person,
främst för trädgårdsarbete, sommaranställning fram
till och med augusti månad.
Detaljer angående semestrar och öppettider finns
anslaget utanför föreningsexpeditionen (Sunnanväg 18 L, ingång från
gården). Föreningsexpeditionen är öppen som vanligt.

Lokaler - föreningslokalen respektive gästlägenheterna
Byte av ventilationsaggregatet är på gång i föreningslokalen på
Vårvädersvägen 4 E (låghuset).
Storstädning av såväl föreningslokalen som de båda gästlägenheterna
(Vårsolen och Virvelvinden) sker under sommaren.

Konst på Vårvädersvägens innergård

Konstverket Singlande slant av Jörgen Fogelquist, från 1967, är på
gång att bli uppfräschat. Du som inte sett konstverket gå gärna till
Vårvädersvägens gård och titta.

Reliningen – JiMa
Under sommaren pausas allt arbete och återupptas v 32 (6 augusti).

Vårregnets styrelse och personal önskar alla en riktigt fin sommar.
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Sopor/matavfall
Flugor och larver tycker om kombinationen matrester och
värme. Ju torrare matavfallet är desto mindre ohyra och
dessutom mindre lukt. För att suga upp en del av vätskan
kan man gärna lägga ett tidningspapper i botten på
papperspåsen. Vid behov kan man även ta två papperspåsar som är
avsedda just för matavfall. Var dessutom noga när du försluter påsen.

Hissbyte – Alt Hiss
Den femte hissen (18 R), av sammanlagt sjutton hissar, är på väg att
bytas ut. Det arbetet påbörjas direkt efter midsommar. På grund av
sjukdom förskjuts tidsplanen något för övriga hissar. Den nya
uppdaterade tidsplanen innebär följande:
Reservation för ändringar
Sunnanväg 18R

vecka 26 och 27

2018

Sunnanväg 18S

vecka 32 och 33

2018

Sunnanväg 18I & 18K

vecka 37 och 38

2018

Vårvädersvägen 4G & 4 H

vecka 42 och 43

2018

Vårvädersvägen 4I & 4K

vecka 47 och 48

2018

Vårvädersvägen 4L & 4 M

vecka 2 och 3

2019

Vårvädersvägen 4O & 4P

vecka 7 och 8

2019

Sunnanväg 18H

Vecka 11 och 12

2019

Informationen finner du även på hemsidan: www.varregnet.se under
aktuellt.

Framtida projekt
Under det kommande verksamhetsåret kommer styrelsen att arbeta för
ett nytt säkerhetssystem när det gäller lås och dörröppnare. Dessutom
kommer utemiljön, i första hand området utanför gårdarna att ses över till
förmån för en mer lättskött och tillgänglig utemiljö.

Har du idéer om hur vi ska utveckla vår förening?
Vill ni ha fler förråd? Bättre cykelparkering? Göra om lokaler
till lägenheter? Fler funktioner på hemsidan? Mer och bättre
information? Alla förslag är välkomna! Förmedla era idéer via
vicevärden eller info@varregnet.se

Vårregnets styrelse och personal önskar alla en riktigt fin sommar.

