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Bostadsrättsföreningens styrelse har vid möte den 13/9 fattat beslut om att fortlöpande
komma ut med ett nyhetsbrev om sitt arbete och vad som på gång i och runt huset.
Vid mötet beslutade en enig styrelse att Anders Widegren blir brf nya ordförande.
På måndag ska Ce Ce El påbörja ett arbete med byte av den centrala elstammen som går
fram till elskåpen inne i lägenheterna. Det har varit oklart var man hittar bokstäverna på
elskåpet som talar om vilken vecka respektive lägenhet berörs. Esteban de Pau kommer
dela ut tydligare förklaring var du hittar om din lägenhet tillhör B,C,D,E eller F och hur
du gör med nyckel när det är dags att lämna den till Ce Ce El. Arbetet inkluderar inte
omdragning av el i varje enskild lägenhet så därför har CeCe El lämnat en prislista vad
det skulle kosta om du vill ha det gjort i din lägenhet. Det är inte tvingande att göra det
eftersom det är något du bekostar själv. Prislista får du av oss i styrelsen
Fönsterbytet är i full gång. Tidplanen håller inte, redan nu byts fönster på plan 5, detta
beroende på att man inte kunna gå i strikt ordning uppifrån och neråt. Det blir mycket
dammigt när fönstren byts, så täck så mycket du kan med byggplast.
Nästa vecka kommer även arbetet igång med att byta ventiler på alla element i
fastigheten. Arbetet utförs av Leda Fastighetsservice Under tiden arbetet görs kommer
värmen vara avstängd, så därför är det angeläget att arbetet påbörjas så fort som
möjligt. Tidplan kommer inom kort
Den tekniska besiktningen säger att taket behöver åtgärdas, även det jobbet finns det en
förhoppning om att göra innan vintern sätter in
Några brf ‐innehavare har funderingar på att skaffa säkerhetsdörr. Är du en av dem? Ett
gemensamt inköp skulle kunna ge rabatt. Ett sådant köp är inte aktuellt under den
närmaste tiden men vi vill väcka frågan för att se hur intresset ser ut
Stambyte – delar av styrelsen har träffat några företag som ska lämna in offertunderlag
så vi kan börja ta in offerter på själva stambytet. Vintern kommer användas för
offertarbete.
Den gångna veckan fick du en lapp där vi ber dig lämna kontaktuppgifter. Lämna den i
förslagslådan snarast möjligt. Bla CeCe El har haft önskemål om telefonlistor. Vi i
styrelsen ser en möjlighet att i framtiden skicka e‐post när vi har nyheter att förmedla.
Om du går in på www.danviksklippan3.se kan du se att brf Danviksklippan 3 har en
hemsida som så småningom ska fyllas på med innehåll
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