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Målning gård B
Städdagen!

Är på gång som vi informerat om tidigare. Taken
är nu färdigtvättade så nästa steg är Renew som
står för fasadrenoveringen d vs utbyte av rötskadat
virke och därefter fasadtvätt och strykning av
fasaden.

Stort tack till alla er som medverkade på vårens
städdag. Där våra gårdar, soprum och övriga
markytor städades och buskar klipptes, allt för att
öka trivseln i vårt område!

Kör sakta!
Sommaren är här och då är det mycket barn som
rör sig inom området, så tänk på att köra sakta så vi
slipper olyckor!
Styrelsen håller på och ser över eventuella åtgärder
om inte hastigheten inom området sjunker.
Tack till alla er som redan idag håller hastigheten
och kör och försiktigt!
Parkering på gårdarna
Parkering på gårdarna är endast tillåten för i och
urlastning, därefter ska bilen flyttas till avsedd
parkeringsplats. Det samma gäller när man stannar
kring soprummen.
Nytt för i år var att styrelsen valt att grilla burgare
istället för den traditionella varmkorven.

Styrelsemöten

Soprummen
Som ett led i styrelsens pågående arbete med en
översyn och uppfräschning av våra soprum, så
kommer garageportarna till soprummen att bytas ut
inom kort.
Detta då portarna dömts ut av två oberoende firmor
som tittat på portarna efter en incident då en av
portarna fallit ned från uppfällt läge på en
renhållningsarbetare. Vi har även haft tillfällen då
portarna inte gått att öppna, varvid vi blivit utan
sophämtning tills porten lagats. Därför har
styrelsen bestämt sig för att byta ut samtliga portar
till soprummen.
De nya portarna kommer att vara snarlika de
befintliga portarna med skillnad att själva
mekanismen kommer att vara inkapslad. De nya
portarna kommer att ha stående rillor då detta
enligt entreprenören håller sig renare då vatten inte
ansamlas på samma sätt som de liggande rillorna.
Bostadsrättsföreningen Jaktvägen
Jaktvägen 1
194 66 Upplands Väsby

Nästa möte är den 23 maj. Tänk på att ärenden
måste lämnas in senast en vecka innan ett
styrelsemöte för att styrelsen ska hinna behandla
dem.
Föreningens släpvagn
Nu när Ernst flyttat så har vi en ny ansvarig för
nyckel och uthyrning/utlåning av vårat släp. Han
heter Ulf Karlsson och honom når ni på :

070-6709906
Boendeinformation
http://www.brfjaktvagen.se/
Vår förening har en webbsida där information
gällande ditt boende finns samlat. Med Jaktbladet
informerar vi dig som medlem om det som är
dagsaktuellt.
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