Juni. 2018

BANDYBLADET
Nya styrelsen 2018
har konstituerat sig enligt följande:
ORDFÖRANDE

Gudrun Olsson Lindgren

076-847 40 20

V. ORDFÖRANDE

Alf Utter

070-660 42 04

SEKRETERARE

Lars-Åke Nilsson

070-348 30 30

UTB.ANSVARIG

Bengt Edholm

070-574 11 96

BRANDANSVARIG Lennart Andersson
MILJÖANSVARIG Bengt Edholm

070-688 42 10
070-574 11 96

Det är till styrelsen du ska vända dig med frågor som
berör BRF Bandyvallen. Har du speciella frågor så
kontaktar du respektive ledamot.
VICEVÄRD

Lars-Åke Nilsson

070-348 30 30

LÅNGRA
NDIGT

Information från stämman

Detta är
en smalspalt som
ibland kan
vara lite
svår att
läsa men
är det intressant
så läser
man till
slutet.
I detta fall
är det
inget speciellt utan
bara en
utfyllnad
av sidan.
Jag får
väldigt lite
förslag
från boenden om
vad som
ska skrivas i
Bandyblad, så
kom
gärna
med förslag.
Lars-Åke

Uppgradering el

Utöver protokollet.

Vi arbetar på att eventuellt dra in 400 v. i alla
lägenheter
Det är endast 240v i dagsläget. Men ingen behöver byta spis om det inte behövs för att den
gamla är slut.

Radonmätning

Det är nu gjort en mätning av radon i alla fastigheter och det blev mycket bra värden. Det högsta
värdet var 40 becquerel /m3 och riktvärdet för
människors hälsa är 200 becquerel /m3.

Autogiro

Vi föreslår att alla skaffar autogiro på månadsavin så får vi ett jämnare penningflöde på föreningen, och ni slipper få betalningspåminnelser.
Vid köp av lägenheter blir alla uppmanad att
skaffa autogiro.

Ska göras i år

Vi kommer att asfaltera om de asfaltytor som är
skadade.
Alla husgrunder kommer att få ny färg samt omfattningarna på alla varmgarage kommer att
renoveras och målas om.
Alla tak kommer att besiktas för arbete med
underhållsplan.

Fasta avgifter på månadsavgiften (hyran) är
Kabel TV (Com Hem)
Vatten & avlopp,
El fast och nätavgift,
Tvättstugorna och
Sophantering

400 Kr

Bostadsrättsförsäkring 20 Kr

Skadegörelse

Det har nu varit 2 st skadegörelser inom kort på våra fastigheter.

28E baksida slog någon sönder rutan och vi fick bekosta en ny
isolerruta.
25E framsidan bröt någon upp dörren så där fick vi byta låset
och renovera dörren. Skadorna är polisanmälda.
OM ni ser något onormalt som händer så ring omedelbart till
polisen. Meddela även vicevärden för information så vi kan
reparera skadorna.
Det är vi gemensamt som får betala alla skador.

SGU

Vid möte med SGU 7/6 får vi veta att det kommer att
göras en större undersökning av marken bakom Ringv.
25D.E. Undersökning ska göras sommaren 2019 och det
kommer att ta c:a 3 månader, alla undersökning kommer
att ske utomhus. Mer information kommer till berörda.

Vi har i flera år haft sponsorer för fritidskommittén
Några av dom är Quadro Entreprenad, TREAB,

Låssmeden, Glasjouren, Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, Hem & Hushållstjänst.
Men mest har flickorna själv tagit in på uthyrning av Övernattningsrummet och Samlingslokalen.

FRITIDSKOMMITÉN

Brf.
Bandyvallen hade
den 16 juni
Grillafton ute på gården i mycket fint väder. Ett 30 tal personer kom
och avnjöt hamburgare med bröd och hemmagjord dressing. Hög
stämning med sånger och historier. Sedan var det dags för lekar. Där
Bengt Johansson och Lars-Åke Nilsson var lekledare . Vinnarpriset
gick till Kjell Nyström. Kvällen avslutades med kaffe och kaka. Fritidskommitten som servade alla gjorde ett fantastiskt arbete som
ikväll bestod av Anita Vikström,
Siv Söderlund, Catrin Sundqvist och Irene Nilsson

Boka reda nu den 18 aug. för då går bussen till IKEA och
sen lunch intas på Brändö konferens.
Mer information kommer på anslagstavlan.

