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Äntligen april och officiellt vår vilket innebär mer soltimmar och förhoppningsvis behagligare väder.

Vårt samarbete med förvaltaren Storholmen rullar på och underlättar styrelsens administrativa

arbete. Vi i styrelsen fokuserar just nu på renovering av lekplats, förberedelser inför vårstädningen,

årsstämman i maj och att avsluta pågående projekt. Vi vill passa på att hälsa alla våra nya medlemmar

välkomna.

VÅRSTÄDNING

Vi påminner om årets vårstädning söndagen

den 8 maj 10.00. Vi hoppas så många

medlemmar som möjligt kan delta för att

hjälpas åt att göra fint i vår förening. Dagen

avslutas med korvgrillning på gården.

ÅRSSTÄMMA

Vi ses väl också på Årsstämman, torsdagen 5

maj kl. 18.30. Detta är ett viktigt möte där

information om styrelsen arbete ges och nya

styrelsemedlemmar ska väljas in.

PORTTELEFON

Vi har bytt leverantör till portelefonerna på

grund av flertalet rapporterade problem. Den

nya leverantören gjorde en ominstallation den

1 april och nu ska port telefonerna fungera . Vi

ber er som tidigare haft problem att testa så

att de fungerar.

NY LEVERANTÖR FÖR BREDBANDSNÄTET

Som tidigare informerats kommer

bredbandsnätet bytas från Sundbybergs

stadsnät till leverantören ITUX.

Informationslappar med mer information har

delats ut. Vi vill påminna om att surfa in på

ITUX hemsida för information om förmånliga

priser.

LEDIGA FÖRRÅD

För medlemmar som är i behov av extra förråd

kommer det finnas 3 lediga förråd från och

med 1 maj. Vid intresse maila till Storholmen,

info@storholmen.se.

GRINDAR RUNT GÅRDEN

Kom ihåg att stänga grinden efter dig eller om

du ser att den står öppen. Använd även

säkerhetslåset.
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GARAGE FRÅGOR GÅR TILL STORHOLMEN

Vår förvaltare Storholmen tar nu hand om

administrativa frågor från medlemmar om

garaget såsom byte av garageplats, garagekö,

samt uppsägning. Storholmen nås enklast via

mailadressen info@storholmen.se eller

telefon: 08- 520 250 00. Tips, skriv in deras

nummer och spara det på telefonen på en

gång!

SOPHANTERING

MILJÖRUM: I våra miljörum kan du slänga glas,

papp, plast, metall och batterier. Tänk på att

sortera rätt och att vika ihop och platta till

kartonger och paket så att mer avfall får plats i

våra containrar. Det är inte tillåtet att ställa in

möbler, gammal färg eller andra trasiga

attiraljer i soprummet. Detta leder till att vi

behöver beställa extra tömning vilket kostar

föreningen 1500 kr / gång.

SOPSUG: Vi har fyra sopsugar, en vid

miljörummet på Skrivargatan, en utanför

Stallgatan 13, en vid Gamla Enköpingsvägen

182 samt en vid miljörummet vid Gamla

Enköpingsvägen 176. I dessa kan vi slänga

hushållssopor, matavfall och papp. Påsar till

matavfall finns i miljörummet vid Skrivargatan

31. Om en sopsug är full eller om dörren till

sopsugen inte går att öppna felanmäler du

detta till Storholmen och slänger dina sopor i

en av de andra sopsugarna. Om sopor ställs

bredvid sopsugen kommer snabbs råttor och

fåglar och river ut soporna.

ENGLISH

If you want the newsletter in English. An

english version is available on our website:

www.brfursvikskulle.se. Enter: Om föreningen

- Nyhetsbrev.

GRILL

Grillsäsongen är på äntligen här. Det finns två

gemensamma kolgrillar på innergården. Det

går även bra att grilla på din uteplats / balkong

men då enbart med el- eller gasolgrill. Detta

pga brandrisk samt för att undvika rök och lukt

till dina grannar.

TRIVSELREGLER

För allas trevnad vill vi att alla tänker på att

inte slänga cigarettfimpar från balkong eller

på gården. Blomlådor får inte hängas på

utsidan av balkongen pga risk för att de ska

rasa ned. Tänk också på att inte ställa

barnvagnen ute i

trapphuset pga att

utrymningsväg inte får

blockeras.

LOKAL OCH LÅN AV SLÄP

Lokalen har flitigt använts av medlemmar för

kalas och fest. Vi är glada att lokalen är

uppskattad men tänk på att lämna lokalen i

det skick du själv vill få den. Föreningen har nu

även ett släp för uthyrning till medlemmar. Vill

ni boka lokalen eller föreningens släp kontakta

styrelsen: styrelsen@brfursvikskulle.se.

KONTAKT MED STYRELSEN OCH FACEBOOK

Gå gärna med i vår facebookgrupp och håll

kontakt med dina grannar (Brf Ursvikskulle).

Här delas information, grannar emellan och vi i

styrelsen använder ibland kanalen för att ge

information. Men tänk på att denna grupp inte

är en direktkontakt till styrelsen. Vid specifika

frågor, problem, önskemål eller klagomål

kontaktas styrelsen via mail och vid felanmälan

kontaktas vår fastighetsskötare, Storholmen

förvaltning.

FELANMÄLAN                                                                                 KONTAKTA STYRELSEN
Glöm inte att felanmäla fel ni upptäcker i gemensamma ytor! Mail: styrelsen@brfursviskulle.se
Detta gör ni till  Storholmen förvaltning via: Adress: Skrivargatan 31
mail: info@storholmen.se eller telefon: 08-520 252 00.

mailto:info@storholmen.se
http://www.brfursvikskulle.se
mailto:styrelsen@brfursviskulle.se
mailto:info@storholmen.se

