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Radonmätning
Styrelsen kommer att gå runt i mitten på
november och dela ut radonmätningsdosor för att
komplettera så att det finns mätningar
genomförda för alla lägenheter i området (rör ca
30 lägenheter främst i markplan), dosorna
kommer sedan att samlas in efter 2 månader och
skickas på analys.
Facebook
Styrelsen har startat en Facebooksida som
komplement till hemsidan/Jaktbladet. Sidan är ett
testprojekt och är tänkt som ytterligare en
infokanal för/mellan medlemmar (t.ex. köp/sälj).
Den är sluten, d.v.s. endast föreningens
medlemmar är välkomna att ansluta sig. Det är vi
alla tillsammans som ska bestämma över sidans
kvalité och innehåll, sidan kommer däremot att
modereras av styrelsemedlemmarna. All kontakt
med styrelsen ska dock ske genom styrelse eposten (styrelsen@brfjaktvagen.se).
https://www.facebook.com/groups/JAKTVAGEN
/
Hemsidan
Styrelsen håller på och ser över innehållet på vår
hemsida och kommer framöver jobba på att hålla
hemsidan aktuell och uppdaterad.
http://jaktvagen.bostadsratterna.se/

Förslag och idéer
Styrelsen arbetar för föreningen och er
medlemmar. Vi tar tacksamt emot idéer och
förslag på vad ni tycker är viktigt för ert boende,
området eller föreningen som helhet. Skriv gärna
ett e-mail eller ett brev och skicka till oss.
Parkering på gården
Är endast tillåten för i och urlastning, därefter ska
bilen flyttas till avsedd parkeringsplats.
Felanmälan?
Har ni en felanmälan ska den alltid
göras till SBC (öppet må-fr kl. 7-21)
Telefon Kundtjänst 0771-722 722
Felanmälan ventilation:
MN Vent, 08-684 29 148
Felanmälan Varmvattenberedare:
Sven Olovs El, 08-590 328 22
Akuta problem?
Har din bostad fått en vattenläcka, brandskada
eller något annat akut problem? Anmäl i första
hand till SBC:s kundtjänst. Om det ligger utanför
SBC:s tider, ring då Driftias Jourtelefon som är
öppen dygnet runt.
Telefon Driftia Jour: 08-744 09 50

Elstolpar
Det är inte tillåtet att sätta fast tiduret med någon
skruv eller dylikt. Styrelsen kommer att gå runt
och inspektera elstolparna och plocka bort
eventuella otillåtna saker.
Sophantering
Inga stora skrymmande wellpappkartonger i
soprummen. Dessa ska köras till Sörab.
Endast förpackningar i soprummen. Är det
överfullt i kärlen så töms ej dessa.
Styrelsemöten
Styrelsemöten finns publicerade på hemsidan
under ”kalender”. Tänk på att ärenden måste
lämnas in senast en vecka innan ett styrelsemöte
för att styrelsen ska hinna behandla dom.
Kommande möte är den 17:e November.
Bostadsrättsföreningen Jaktvägen
Jaktvägen 1
194 66 Upplands Väsby

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.
Ansvar för boende/förening?
Det är viktigt som bostadsrättshavare att veta sina
rättigheter och skyldigheter i en bostadsrätt. Vill
du veta vem som ansvarar för vad i vår förening,
se föreningens stadgar (paragraf 35-48), på vår
hemsida www.brfjaktvagen.se under
dokumentsamling.

Org nr:
E-post:
Hemsida:

716419-8470

styrelsen@brfjaktvagen.se
www.brfjaktvagen.se

JAKTBLADET
November 2015
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. Kontakta följande för att boka:
Ernst: 070-994 22 43

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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