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Hej alla!
Den nya styrelsen har under hösten haft flera möten. Det är en aktiv, kompetent och
trevlig grupp som tagit på sig ansvaret att leda vår förening på bästa sätt.
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Kontakt
Styrelsen nås via mailadress brfrudan11@gmail.com. Ordförande och vicevärd nås även
via telefon. Det bästa är om telefonkontakt tas vardagar mellan 17.00 - 21.00. Skicka gärna
sms och ange i sms:et om det är brådskande.
Ordförande: 070-247 67 08 (medlemsfrågor, stadgefrågor etc.)
Vicevärd:
076-126 00 11 (fastighetsproblem, vatten, el, lokaler, verktyg etc.)

Felanmälan
Genom att logga in i Mitt HSB (www.hsb.se) kan du enkelt lämna en icke akut felanmälan.
Där kan du följa ordrar i HSB Portalen som gjorts i föreningen. Titta på sidan
Felanmälan/beställ där alla ärenden visas. Detta för att undvika dubbelregistrering av
samma fel, då påminnelser inte kan göras i HSB Portalen. Vid akut felanmälan ring:
Akut felanmälan: 0770-33 00 50

Vårt avtal med HSB gäller enbart felanmälan. Driften av fastigheten ansvarar vicevärd för;
exempelvis värme, el, internet, komprimatorer etc.
Tveka inte att höra av dig om du är osäker!

Aktuell information
Arbete pågår just nu med att förbättra vår hemsida www.brfrudan11.com och styrelsen
ansvarar för att uppdatera denna. Kölistor till förråd och garage finns just nu under fliken
Dokumentbank.
Ett nytt avtal för städning av fastigheten är under upphandling. Fram till dess att ett nytt
avtal är tecknat så städar Välstädat i Norrland AB fastigheten.
I tvättstugan har vi tyvärr problem med trasiga maskiner, men vi jobbar på att få snabbare
service av dessa. I veckan byttes ett kretskort i stora tvättmaskinen och en vakumventil i
torktumlaren, men ytterligare delar behöver bytas ut. Dessa delar är beställda.
Avtal gällande bredband och tv är under upphandling. Vi återkommer med mer information
så snart vi kan.
Vi i styrelsen har en ambition att det ska vara stabilt, bra och trevligt att bo i vårt hus.
Som medlemmar har vi alla ett ansvar. Relationer och kommunikation kan ses som viktiga
nyckelord och det är viktigt att alla medlemmar får en kontinuerlig bild av läget allt
eftersom. Styrelsen kommer informera löpande via hemsidan framöver.
Vi uppskattar initiativ, förbättringsförslag och nya idéer från er medlemmar. Tveka inte att
ta kontakt - använd hemsidan, mail, sms eller slå en signal!
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Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året!

