Östersund den 7 maj 2018

BRF Östersundshus nr 22
Vårinformation från styrelsen om vad som hänt och händer
Angående balkonger
Det finns många frågor kring balkonger. Speciellt nu när det börjar finnas färdiga balkonger i
området. Den grundprincip vi måste använda oss av just nu är att informera mer i detalj till de
berörda lägenheterna. Därför är mycket av informationen riktat till dem som fått sin balkong
färdigbyggd.
Vad händer med de markskador som uppkommer vid balkongbygget? Svaret är att Balco har ett krav
på sig om markåterställning.
Är du rätt person?
Då hela vår förening är en byggarbetsplats under året 2018 när balkongerna byggs så är vi i styrelsen
medvetna om att både träd men främst buskar och annan växtlighet kommer att ta stor "stryk".
Styrelsen vill ha en arbetsgrupp som jobbar och tittar under 2018 med sikte på plantering och
borttagande av växtlighet våren/sommaren/hösten 2019 beroende på när det är som mest lämpligt
att göra åtgärderna. Detta för att vi vill ha ett levande område med rätt typ av växtlighet. Vi önskar
hjälp av er medlemmar. Är någon intresserad att deltaga i denna arbetsgrupp? Kontakta då Lars
Ivarsson.
Återvinningscontainer i vändzon på Mjölnargränd
Styrelsen har beslutat att under maj månad ta bort containern för brännbart och kompost från
vändzonen. Detta då vi sett att det är många fler än medlemmar som använder dessa. Vi hänvisar till
att använda de miljörum som finns i portalen på Mjölnargränd 1 och Färgargränd 2.
Två tråkiga saker
Tyvärr så har vi drabbats av inbrott i lägenhetsförråd i källarförråden på Färgargränd 2. Även klotter
har drabbat föreningen.
Odlingslotter
Du som har intresse att skaffa en odlingslott kontakta Lillemor Brandum 0708-518007. Så fort
markens tillstånd tillåter kommer vi att ordna med förbättring av jorden i området med lotter genom
att anlita jordfräs och fylla på med matjord. De som har lotter idag har anmält intresse att fortsätta
utom fyra stycken så det finns några över. Blir det många nya får vi fundera hur vi delar upp dem.
Byte av filter
Det är dags att byta filter till eco ventilationen(inkommande luft i lägenheten) det är
bostadsrättshavaren som är skyldig att byta detta. Föreningen har beslutat att tillhandahålla filter
och de går att hämta i samlingslokalen söndag 20 maj kl 17:30 till 19:30 samt tisdag 22 maj kl 18:00
till 20:00
40 års fest
Föreningen kommer fira att vi funnits i 40 år. Så reservera lördagen den 22 september i er almanacka
och håll utkik efter inbjudan till festen.
Styrelsen vill tillönska alla medlemmar en trevlig sommar

