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Sandsopning
Sandsopning är beställd av Lövhagen och är
planerad till slutet av vecka 15 (beroende på
väder).
Elfel parkering och garage (gård A)
Huvudsäkringen löser ut för motorvärmaruttagen.
Enligt vår förvaltare kan det röra sig om ett mer
omfattande kabelfel på kabeln som går fram till
parkeringen. Ytterligare felsökning fortgår.
Årsstämma 26 april
Att bo i bostadsrätt - det är att bo till
självkostnad, medbestämmande och demokrati.
Det är du och de andra medlemmarna i
bostadsrättsföreningen som tillsammans
bestämmer och beslutar. På föreningsstämman
behandlas främst föreningens ekonomi och
verksamhet under året som gått samt val av
styrelse. Delta alltid på stämman - ett bra sätt att
bevaka dina rättigheter!
Vill du själv sitta med i styrelsen och bidra till en
aktiv förvaltning kan du anmäla ditt intresse
under pågående föreningsstämma, om du inte
redan gjort det till valberedningen.
Mer information i kallelsen ni fått i er brevlåda.
Renew handyman
Renew ger samtliga boende i Brf Jaktvägen
tillgång till en så kallad ”handyman” för 350
kr/tim (inkl moms och rot-avdrag). Det betyder
att ni får tillgång till snickare, målare, rörmokare,
elektriker m.m.
Med anledning av det sänkta rot-avdraget från 50
% till 30 % har priserna dock ändrats (från
tidigare 250 kr/tim) jämfört med tidigare
information. Renew vill betona att de inte gjort
några prishöjningar utan det är uteslutande det
sänkta rotavdraget som står för det ändrade priset.

Styrelsemöten
Nästa möte är den 19:e april, Tänk på att ärenden
måste lämnas in senast en vecka innan ett
styrelsemöte för att styrelsen ska hinna behandla
dem.
Felanmälan?
Har ni en felanmälan ska den alltid göras till
Renew (öppet må-fr kl. 8-17)
Telefon: 08-34 38 00
(övriga tider jour samma nummer, endast akuta
ärenden som inte kan vänta till kommande
vardag!)
Felanmälan varmvattenberedare:
Sven Olovs El, 08-590 328 22
Tänk på att om du anmäler fel där du själv
ansvarar för underhållet blir du debiterad för
utförd utryckning/arbete. Se föreningens stadgar
för att ta reda på vad du är underhållsskyldig för.
Störningsjour
Föreningen har en störningsjour som kan
användas vid behov. Tänk dock på att varje
utryckning kostar mycket för föreningen, så
använd denna endast i riktigt störande situationer.
Tel: 08-657 77 33
Släpvagnen
Föreningen har en släpvagn med galler som alla
medlemmar kan låna gratis. Deposition 500 kr
lämnas kontant vid utlämning och återfås om
ingen skada skett.
För att boka släpvagnen RING i förväg:
Ernst: 070-994 22 43
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