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Nedanstående text finns också på vår hemsida: inloppet.se

Ny styrelse
Den nya styrelsen har etablerats och startat sitt arbete. Våren har varit intensiv med bland annat inbrottsförsök och
skadegörelse på vår fastighet, installation av nytt bredband mm. Styrelsen består av:
Mats Gustafson matshgustafson@gmail.com - Ordförande och kassör
Marie Adlén Lilja madlenlilja@gmail.com – Sekreterare
Per Hoflin phoflin@yahoo.se – Fastighetsansvarig
Fanny Ljungblom fanny@ljungblom.se - Suppleant
Ebba Theorell ebbatheorell@hotmail.com – Suppleant
Snabbast och enklast kontaktar ni styrelsen via mail styrelse@inloppet.se och rörande fel i fastigheten via
felanmälan@inloppet.se, som bevakas av styrelsen så vi snabb kan besvara frågor
Säkerhet i fastigheten.
Vi har under våren utsatts för inbrott i fastigheten och skadegörelse genom glasrutan som krossats. därav har vi tvingats
koppla bort passersystemet på plan -2 till ny lösning installerats. Glasruta i port 7B har krossats och temporärt reparerats.
Byte av glas kommer ske närmaste veckorna. Med anledning av inbrott och att obehöriga setts i fastigheten har:
Föreningen handlat upp nytt passersystem som kommer installeras under sommaren. Det nya systemet har passerbrickor och
porttelefon, där man från portarna mot V Finnbodavägen kan ringa upp boendes telefon eller mobiltelefon för inpassage.
Möjligheten att öppna med nyckel kommer att försvinna. Varje lägenhet kommer tilldelas tre brickor vardera. Önskar någon
köpa till extra bricka, var vänlig meddela styrelsen om det
För att säkerställa säkerheten i fastigheten vill vi påminna alla om att vara uppmärksamma om ni ser obekanta i eller runt
huset, aldrig ställa upp ytterdörren och inte släppa in obekanta.
Kamera har nu installerats i garaget. Påminner om att alltid bevaka passage till garage tills port eller dörr stängs helt.

Nytt bredbandsavtal
Ownit har nu installerat bredband till alla lägenheterna, där 1 Gb/s från och med 1 juni ingår i månadsavgiften.
Vattenavstängning
Vid eventuellt vattenläckage i lägenheterna är det nödvändigt att stänga av aktuell stam i källaren. Vid akuta fall stängs
huvudledning vid undercentralen (plan -3, kod samma som portkoden) av (instruktion finns vid undercentralen). Där finns
även förteckning över placering av avstängningsventilen för de olika stammarna. Vid planerade eller längre avbrott,
informera berörda grannar. Vi kommer under augusti ordna en informationsträff om vattenavstängning
Information från SQSF och Utemiljögruppen
Mats Gustafson är invald i SQSF styrelse och är kassör i föreningen. Har det något Ni önskar lyfta rörande SQSF kontakta
Inloppets styrelse så förmedlar vi det vidare till berörda.
Utemiljögruppen
Marie Adlén Lilja och Annette Hollstrand har planterat blommor i våra urnor och sköter rabatterna så vi har fint. De kan
komma behöva hjälp med vattning under sommaren, Ni som är hemma och kan hjälpa till kontakta Annette eller Marie
Fastigheten
* Genomförande av reparation och tvättning av västra fasaden ska ske i under sommaren.

* Några har påpekat att låsvreden till balkongdörrarna är tröga. Meddela om ni behöver hjälp att smörja upp
dem. Vi kommer be fastighetsskötaren hjälpa de som önskar.
Elfakturering
Då vår ekonomiska förvaltare har bytt personal, gjordes ingen fakturering av elen för första kvartalet. Det
medför att fakturering av el för bägge första och andra kvartalet kommer ske i juli.

Vi önskar alla en skön sommar
Styrelsen i brf Inloppet

