Bostadsrättsföreningen
Delfinen

Delfin-Nytt mars 2015
OMHÄNDERTAGNA CYKLAR
Styrelsen har under höststädningen rensat cykelrummen på de cyklar som inte var
märkta. Dessa cyklar står nu i ett förråd. Om du hade glömt att märka din/dina
cyklar och vill ha tillbaka den/dom, så kontakta någon i styrelsen. I maj kommer
cyklarna att lämnas över till Fryshuset som skall använda dem till sin utbildning av
cykelreparatörer.
DEN 1 APRIL HÖJS MÅNADSAVGIFTEN SAMT HYRA FÖR GARAGE OCH PPLATSER
Den 1 april höjs månadsavgiften med 3% enligt ett enhälligt beslut av styrelsen
2014-10-21. Vid en månadsavgift på 5000 kronor blir höjningen 150 kronor.
Garagehyran höjs till 450 kronor/månad och hyran för p-plats höjs till 175
kronor/månad. Vi har tidigare informerat om höjningarna i Delfin-Nytt november
2014.
OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) KOMMER ATT UTFÖRAS MED START I
VECKA 16 (13 APRIL……)
Ventilationskontrollen är obligatorisk och skall genomföras var sjätte år. Då rensar
man alla ventilationskanaler samt gör filterbyte på ventilen i sovrum och vardagsrum.
Man gör också en översyn av så kallat ”gråslag” samt spjäll som hör till din fläkt.
Därutöver görs också en eventuell injustering av ventilationen i alla lägenheter och
allmänna utrymmen. Företaget som utför kontrollen kommer att avisera sitt besök en
vecka i förväg. Om du inte kan vara hemma då, så kan du lägga märkt nyckel till din
lägenhet i den blå lådan i tvättstugan. Utförligare information kommer inom den
närmaste veckan att sättas upp på anslagstavlan i porten. Har du frågor kring detta
kan du kontakta vår ansvariga förvaltare på HSB, Cecilia Alm på
telefon 010-442 15 19 eller cecilia.alm@hsb.se
KORT TILL PETTERBODA FÖR AVLÄMNING AV GROVSOPOR
Numera måste var och en som har grovsopor/byggsopor själv skaffa passerkort till
Petterboda. Det hämtar man på kommunens servicecenter i Tyresö Centrum.
Styrelsen får inte längre låna ut kort.
BOKA REDAN NU I DIN KALENDER:
5 maj – Extrastämma angående stadgeändring (information och kallelse kommer)
26 maj - Årsstämma med val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
30 – 31 maj är det vårstädning
Styrelsen

