Sollentuna 26 juni 2018

Tidsplan för utbyte av radiatorventiler I lägenheter
BMG har tvingats att lägga om tidsplanen för arbete i lägenheter för byte av radiatortermostat
och ventiler då BMG inte fick tillgång till källförråden. Det är oerhört viktigt att BMG får tillgång
till er lägenhet enligt datum nedan så att BMG kan slutföra arbete med värmesystemet innan
hösten kommer. OBS det går bra att lägga nyckeln i tuben i dörren om ni inte är hemma.

Steg 1 behöver BMG åtkomst till radiatorer i lägenheten för att byta ut ventiler och luftnipplar
samt fylla upp systemet.
Steg 2 kommer BMG tillbaka för att montera in termostater och Injustera samtliga radiatorer.
Avisering kommer att ske tre dagar innan från Byggmästargruppen (BMG).

Låt oss visa hänsyn i värmen
Det är en ovanligt varm sommar och många av oss vill kunna ha balkongdörrar och fönster
vidöppna. Låt oss alla tänka på detta och visa hänsyn till veranda så vi inte stör varandra i
onödan. Undvik att röka på balkong eller uteplats - röken kommer in till grannen som kanske
inte tål rök. Undvik att väsnas i onödan och undvik att ha musik på hög volym på kvällar.

Kollektiv internetanslutning
Styrelsen för BRF Takten har inhämtat offert från olika internetleverantörer och beslutat att
skriva avtal med Bahnhof. Tjänsten kommer att kopplas på måndagen den 2018-10-01.
Ni behöver säga upp ert befintliga internetavtal från och med 2018-10-01 om ni inte gjort det
ännu så slipper ni betala dubbla avgifter. Kostanden blir under hundralappen som läggs på
månadshyra/månadsavgift, och kommer att gälla alla hushåll. Överföringshastigheten som är
beställd är 1000/1000mbit. Dvs ett större avtal som gör att vi får ner priset.
Ni kommer att få information om när och var ni kan hämta ut er kostnadsfria
höghastighetsrouter innan tjänsten kopplas på.

Nedskräpning
En hel del sopor ställs fortfarande på våra gårdar och kring sopstationer i stället för i sopkärlen.
Detta medför extra kostnader för föreningen vilket betyder att vi alla får vara med och betala,
både hyresgäster och bostadsrättshavare. Styrelsen uppmanar än en gång: snälla lägga
hushållssoporna i kärlen och kom ihåg att sopkärlen är inte gjorda för större saker.
Observera att grova sopor till exempel förpackningskartonger eller renoveringsmaterial ska
köras till bort till återvinningscentral och du är själv ansvarig för att göra det.

Nyfiken på styrelsearbetet?
Under hösten kommer en extrastämma att hållas för att fastställa stadgeändringar och även
fyllnadsval till styrelsen, då några har slutat. Är du nyfiken på vad det innebär eller är intresserad
av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening? Tveka inte att höra av dig till
valberedning@takten.se med kontaktuppgifter så valberedningen kan kontakta dig.

Facebookgrupp
För att komma i kontakt med andra i föreningen och få mer information om vad mer som händer kan du
gå med i föreningens Facebookgrupp. Sök på: BRF Takten Sollentuna på Facebook så hittar du den.

