Till medlemmarna i Brf Soten Fiskarby 1
Tack!
Tack for ett mycket bra arbete i samband med staddagen. Ett arrangemang som ar vardefullt for v3r
forening for att hilla omradet s3 fint som mojiigt. Ett stort tack ocksa till Glenn Andersson med
fastighetsmaklarforetaget Egendomen for varmkorv och dricka. Ett uppskattat initiativ.
Tack ocksa for en arsstamma med stort engagemang och att det fattades kloka beslut. Vi i styrelsen
tackar ocksa for fortsatt fortroende.
I bifogade handlingarfinner ni protokollet fran arsstamman, medlemsregister, estimat kostnadsutfall
2016 och ett informationsbrev.
Varmvattenberedare/Forraden
Jag ber Er att vara hjalpsamma med att ge plats i forradet sa det blir smidigt for Sannes Ror att byta
v i r a varmvattenberedare. Det blir merkostnaderforforeningen om de ocksa maste tomma forraden
innan arbetet paborjas.
Ni som vet med Er att ni inte kommer att vara pa plats i S e p t e m b e r , tank pa att tomma innan ni aker
hem sista gangen ni ar dar fore S e p t e m b e r s borjan.
Jag kan inte lova, men skall se om det ar mojiigt vi kan fa till en planering vilka datum just Ert hus
kommer att fa ny beredare. Hoppas vi kan fa fram det och ge Er den informationen for Er planering.
Om vi inte lyckas med detta rekommenderar jag att Ni som kommer att vara pa plats nagon del av
September att kontakta Sannes Ror for att forvissa Er om vilken/vilka dagar de kommer att jobba
med just ditt hus.
Medlemsregister
Jag ber Er att Ni sarskilt kontrollerar att adresser, tel.nr ar korrekta i medlemsregistret sa vi kan halla
OSS med ett standigt aktuellt medlemsregister. Viktigt sa all information kommer fram till ratt
personeri ratttid.
Om nagot inte stammer vanligen meddela Elisabeth Jakobsson, hus nr 21.
Ni som inte har meddelat Era mailadresser gor garna det genom att maila till
elisabethiakobsson@hotmail.com. Meddela ocksl om Ni inte vill ha det i den officiella delen av
adressregistret. Viktigt dock att foreningen ha det for lattare kommunikation.
Halsning
I ovrigt vill jag onska Er alia en skon vSr, sommar och host oavsett Ni ar pa Odby 6 eller pa annan
plats. 1 sommar hiller vi tummarna for att det blir fint vader i Sotenas kommun.
Med basta halsning
Dag Larsson
Ordforande Brf Soten Fiskarby nr 1

http://sotenfiskarbyl. se

Arbeten som kommer att utforas under September 2016
Hej!
Pa arsmotet informerade vi lite om kommande arbeten som beror framfor allt forraden pa nagra hus.
Luckor
Som en forberedelse for sista etappen av installation av Trygghetsvakten kommer vi att i forradet ta
upp en lucka sa att det ar lattare att komma at krypgrunden. De hus som vi avser ar: 9,10, 26, 27, 28,
31, 32,41,42, 43,44, 45,46, 47,48, 49 och 50.1 dessa hus vill vi att ni i god tid innan 1 S e p t e m b e r
ser till att forraden ar sa pass tomda att hantverkarna kommer at en val tilltagen yta innanfor dorren
(minst 1 m X 1,3 m ) .
Varmvattenberedare
Varmvattenberedare kommer att bytas i hus: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,16,18,19, 20, 22,
24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57,
62, 63 och 65. Om nagon i dessa hus inte har som de fiesta en 100 liters beredare i forradet, kontakta
da styrelsen for alternativa losningar. Vi vill har ocksa att ni tommer era forrad sa att ni underlattar
for hantverkarna i god tid fore 1 S e p t e m b e r . Tank p i att det ar ett tungt jobb att ta ner beredaren sa
lamna plats for tva hantverkare ocksa. En del justeringar kommer att goras i faste och
vattenanslutningar. Elanslutningen kommer att bli standard 230 V med stickkontakt. Under sjalva
bytet kommer ni att beroras av storningar i vattentillforsel av bade varmt och kallt vatten.
Tilltrade till era hus
Vi raknar med att vi har tillatelse till tilltrade till era hus (framfor allt forrad) under denna tid. Samma
sak nar vi under manadsskiftet oktober/november gor var stadgeenliga tillsyn. Sa fort vi har
information om vilken heig det blir meddelar vi datum via var hemsida http://sotenfiskarbvl.se

Maj 2016
Styrelsen

PS
Vi kommer att informera pi hemsidan http://sotenfiskarbvl.se om ny information finns. Det kan t ex
rora information om tidsplan for gravningar infor fiber i vart omrade. Vi besvarar garna dina fragor
via epost till stvrelsen@sotenfiskarbvl.se
DS

