
Ny fastighetsförvaltare
Styrelsen beslutade förra året att ta hjälp av en fastighets-
förvaltare då vi har stora renoveringsprojekt att göra, bl a 
byte av plåtfasader, och vi inte besitter tillräcklig kunskap 
för att genomföra dessa. Valet föll på Riksbyggen som 
kunde anpassa sina tjänster till föreningens behov, så sedan 
årsskiftet har styrelsen och föreningen hjälp av dem.

Hjälp att frakta bort grovsopor
Som vi hoppas att de flesta av er känner till kan man 
mot en mindre avgift få hjälp av vår fastighetsskötare 
att frakta bort grovsopor till tippen. Detta gäller inte 
elektronik eller miljöfarligt avfall.

Rätt adress till vår hemsida
Det kommer in en del synpunkter och klagomål på att  
vår hemsida inte uppdateras. Det beror på att man går 
in på vår gamla hemsida. Rätt adress till föreningens 
hemsida är www.brfkomarken.se  
Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Föreningens årsstämma
Efter ett par pandemiår och en poströstning så är tanken 
och planen att kunna hålla en vanlig årsstämma nere i 
vår samlingslokal i år. 
Datum och tid är satt till tisdag den 24/5 kl 19:00.

Vinga Hiss för hissärenden
Vid hissproblem kontaktar man Vinga Hiss på telefon 
031-776 57 01, dygnet runt.

Ny tvättmaskin på Khg 44 B
En ny tvättmaskin är beställd till den ena tvättstugan 
på Khg 44 B. Den har i skrivande stund ännu inte kommit 
men kommer att monteras in så fort den är här. 

Avgift istället för deposition
Fr o m 1 mars försvinner återbetalning av depositions- 
avgiften för fritidsbrickorna då detta är en kostsam och 
tidskrävande hantering. Prisera för de olika behörig-
heterna kommer att vara desamma men blir som en 
vanlig avgift. Allt nyttjande av fritidsutrymmena medför 
ett visst slitage och då är det också rimligt att man är 
med och bekostar underhåll, nyinköp av redskap och 
liknande.

Apropå källarinbrott
Tyvärr händer det ibland att obehöriga bryter sig in i våra 
källarutrymmen. Det är naturligtvis väldigt tråkigt att 
bli drabbad och det är förståeligt om det kan skapa en 
viss oro. Det kan låta som en klen tröst men vi är inte 
den enda föreningen som råkar ut för sånt här. Det har 
kommit förfrågningar om och förslag på att sätta upp 
kameror i källarutrymmena, men det är en mycket stor 
och för tillfället inte försvarbar kostnad.
Det som är viktigt att tänka på som boende är att aldrig 
ställa upp ytterdörren eller andra dörrar och att inte 
förvara något av värde i sitt källarförråd. Skulle man 
ändå ha oturen att bli drabbad är det viktigt att göra en 
polisanmälan så fort som möjligt för då har man gjort 
vad man kan.
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Felanmälan
All felanmälan görs till HSBs Felanmälan på telefon 
010-442 24 24 vardagar kl 8:00–16:30, inte till 
styrelsemailen. 
Vid övriga frågor är du välkommen att maila styrelsen 
på styrelse@brfkomarken.se


