
 
 
  
 

 
 
Här följer äntligen lite föreningsinfo till medlemmar i Brf Jakten  
Du som hyr i andra hand ska lämna detta till lägenhetsinnehavaren. 

 
  

Gårdsdag lördag 12 juni kl 10-13  Efter uppehåll ifjol ser vi fram emot möjligheten att ses utomhus med avstånd, göra sommarfint på gården och se över våra gemensamma ytor.  Grilla korv och dricka kaffe hör också till! Vi samlas på innergården kl 10 och fördelar de mest prioriterade sysslorna.  Föreningen ställer fram en container som vi använder till att kasta allt som stått ett tag i allmänna utrymmen, sedan står den kvar veckan efter så att du kan slänga privata grovsopor som ej är el och farligt avfall efter gårdsdagen. Passa på att rensa i dina förråd!   
Utemiljön och efterlysning! 
 Som ni ser så har det rensats lite bland buskar, och vi planerar en ansiktslyftning av den befintliga uteplatsen (gul) och sätta plattor för ännu en uteplats vid det andra planket. Här hoppas vi att fler medlemmar vill engagera sig, då vi är ett litet antal som inte hinner allt. Är du intresserad av att starta och ingå i en liten arbetsgrupp för ytterligare utveckling med tex buskar och planteringar? Hör av dig till styrelsen!   
OBS: FRAMFLYTTAT ÅRSMÖTE  Vi avvaktar lite med årsmöte pga rådande omständigheter, och siktar på augusti-september och hoppas att läget ser ljusare ut. Kallelse kommer i utsatt tid, medan verksamhetsberättelsen delas ut i juni som den ska. 
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Genomgång av toaletter i höst  Styrelsen har beslutat att se över inkommande vattenledningar, då det innebär en risk med äldre kopplingar. Detta gäller de vägghängda toaletter som finns i de flesta lägenheter. Samtidigt görs en översyn av att vatten är korrekt och säkert i badrummen. Då behöver entreprenören komma in i alla badrum, så därför väntar vi till hösten. Passa på att se över om det är någon mer åtgärd som du vill beställa av dem samtidigt – det är ett bra tillfälle om du tänkt byta blandare och annat som du själv står för.  

 
Egna ändringar i bostaden (repris)  För att få göra ändringar i sin lägenhet måste medlem få godkänt av styrelsen samt dokumentera arbetet. Inga bärande väggar får rivas eller försvagas. Arbete med el, vatten och avlopp skall enligt stadgar utföras av godkänd yrkesman (elektriker, rörmokare). Detta gäller ÄVEN vid inkoppling av diskmaskin eller annan maskin kopplad till vatten. 
  
Styrelsen  Brf jaktens styrelse är vald av medlemmarna. Styrelsen verkar för att hålla fastigheten i gott skick och för att du som medlem ska trivas. Är du nyfiken och intresserad av att delta, så kontakta oss gärna!    
Expeditionen på Fjärde Tvärgatan 60E har legat i träda under pandemin, men du kan alltid nå styrelsen via telefon eller e-post, och stämma möte om så behövs.  Vi hoppas kunna köra igång igen i höst, på måndagar jämna veckor kl 18-19.    Hälsningar från styrelsen i Brf Jakten  
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