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Om värmearbeten och byte av radiatorer samt lån av tillfälligt
förråd:
erik.johansson@byggmastargruppen.se
Om arbeten i trapphuset:
andreas.johansson@byggmastargruppen.se
Om övergripande frågor för projektet:
conny.tidblom@byggmastargruppen.se
Du kan vända dig till Afry (projektledning) om du inte får tillräckliga svar direkt av (BMG, entreprenör). Använd gärna detta
webbformulär så återkommer projektledningen till dig:
http://bit.ly/kantarellen
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Radonmätning

Tack för att ni visar hänsyn!

Som fastighetsägare ska föreningen göra regelbundna kontroller och säkerställa att det är hälsosamt att bo här.
Därför tar vi hjälp av ACATRAIN med att genomföra en radonmätning. För att följa regelverket ska mätningen göras i många
lägenheter. Du har fått en lapp i lådan om det gäller din lägenhet.  

Om bilen måste med in i området för att lasta av så tänk
på att gång- och cykeltrafik alltid har företräde och att ni
håller gåfart.

ACATRAIN kommer på lördag den 7 november för att placera
ut mätdosor. Det är viktigt att du hjälper till, så att bostäderna blir
godkända och för att kunna hitta och åtgärda eventuella brister.
Vänligen kontakta dem på 070 778 83 37 om din lägenhet är
utvald för kontroll och du inte kan vara hemma då.  

Testa din brandvarnare  
Tyvärr förekommer bränder också här. Därför är det viktigt att
alla hjälps åt att minska riskerna och öka chansen att upptäcka
tidigt. Gör en kontroll med jämna mellanrum. Byt batteri minst
en gång per år (för de flesta modeller). Extra säkert blir det
så klart om ni nyttjar flera brandvarnare. Vilket rekommenderas, särskilt om man sover med stängd dörr (då bör man ha en
brandvarnare även i det stängda rummet). Det är bra att även ha
en brandsläckare, men också den ska kontrolleras och pulversläckare bör vändas upp och ner med jämna mellanrum så att
pulvret inte klibbar ihop inuti.

Årsstämma med poströster
På grund av pandemin blev det tvunget att genomföra årets
stämma med hjälp av poströster. Det blev möjligt med en
tillfällig lag och vi behövde ta hjälp av jurister. Tyvärr blev
det lite dyrare än annars ett vanligt år, men vi hade inget val.  
Det gick ändå bättre än väntat, inte minst tack vare ett hårt arbete
av valberedningen. Stämmoprotokollet finns publicerat på
hemsidan: www.brfkantarellen11.se  
Styrelsearbetet har fortsatt bra, med fokus på de utmaningar som
presenterades under våren. Vi återkommer när det finns nyheter.

Tack för att ni visar hänsyn och inte blockerar brandgatan samt
alltid stänger vägbommarna efter er. Ni som behöver stanna
längre än 15 minuter parkerar på gästparkeringen så att de som
behöver lastningsplatserna får tillgång till dem.
Vi blir så nöjda när vi ser att så många sorterar sina sopor, tack
även till er som är noga med att knyta igen era påsar, ni bidrar till
bättre lukt och miljö i sophusen dessutom gör ni våran fastighetsskötare extra glad.

Rökning
Vi är så glada att så många av er som röker visar hänsyn och går
en bit ifrån husen när ni röker. Tack för det. Vi får dock fortfarande in klagomål då och då angående störande rökning inomhus
och på balkonger. Här reder vi ut vad som gäller för dig som
röker hemma och för dig som störs av rökning.
Enligt hyreslagen är det tillåtet att röka hemma, på samma sätt
som det är tillåtet att spela musik, men enligt samma lag är det
aldrig tillåtet att utsätta människor som bor runt omkring dig för
störningar som är skadliga för hälsan eller försämrar boendemiljön. Du får därför bara röka i din bostad och på balkongen så
länge du inte stör någon.
Var kan man röka utan att störa? Vill du vara säker på att inte
störa dina grannar bör du röka utomhus en bit bort från ditt hus,
och inte i närheten av något av husets luftintag.

Ta hand om er och era grannar!

