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Information till boende i BRF Danviksklippan 3
Förråden
Styrelsen har för en tid sedan skickat information gällande de förråd (med hönsnät) som finns på
vinden och i källaren. Enligt den information som vi i styrelsen har fått, har de flesta boende nu
tillgång till ett förråd. Dessa förråd är nu märkta med lägenhetsnummer och styrelsen har även gjort
noteringar i vår boendelista där vi har angett vilka förråd som hör till vilken lägenhetsinnehavare.
Dock har vi kännedom om att det fortfarande är minst två hushåll i fastigheten som saknar förråd och
som även har meddelat styrelsen detta. I styrelsen har vi därför fattat beslut om att vi ska klippa upp
låsen på de omärkta förråden där ingen person ännu har gett sig till känna. Vi har noterat dessa som
omärkta vid inventeringen och de ska tömmas på sitt innehåll förutsatt att de inte tillhör någon.
Förråden ska sedan delas ut till de hushåll som saknar ett.

Saknar ert hushåll ett förråd?
Vänligen meddela styrelsen snarast om ert hushåll fortfarande saknar ett förråd på vinden eller i
källaren. Skicka ett mail till info@danviksklippan3.se eller lämna en lapp i brevlådan vid entrén. Ange
namn, lägenhetsnummer och hur du/ni vill bli kontaktade när vi har ett förråd tillgängligt till er.

Tömning av förråd
-

De förråd som styrelsen överväger att tömma är nr. 4 och 10 i källaren samt nr.
33 på vinden.

-

Om ovanstående förråd med dess innehåll tillhör dig/er ber vi att ni kontaktar
styrelsen snarast på samma sätt som ovan. Dock senast den 30 juni 2014.

-

Tömningen kommer annars att påbörjas från och med den 1 juli 2014.

-

Dess innehåll kommer att förvaras i husets pannrum i tre månader som längs till
och med den 31 oktober 2014. Därefter kommer sakerna forslas bort.

Vad är på gång i föreningen?
Föreningen fick delvis en ny styrelse med några nya namn samt en ny ordförande vid stämman den
7 maj 2014. Vi arbetar för fullt med att sätta oss in i arbetet och kommer att inom kort återkomma med
mer information om vad som är på gång i huset i övrigt. Då detta med förråden har dragit ut på tiden
är det prioriterat. Vi i styrelsen vill avsluta märkningen och utdelning av förråd så snart som möjligt.

Frågor eller funderingar
Om du som medlem eller hyresgäst har frågor till styrelsen är ni alltid välkomna att höra av er till oss
genom att mejla till info@danviksklippan3.se eller genom att lämna en lapp i brevlådan. Vi kommer
att besvara era frågor så snart som möjligt.
Med vänlig hälsning,
Magnus Forssman för styrelsen i Brf Danviksklippan 3
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