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NYHETSBREV 
Nr 1 2021 - april 

 

HEJ ALLA BOENDE 
Jag vill börja med att hälsa alla nya medlemmar 
välkomna till föreningen. 

Våren börjar stärka på sig och i vanlig ordning 
har styrelsen arbetat med årsredovisningen för 
förra året och det börjar dra ihop sig till 
föreningsstämma. 

 
FÖ REN ING SST ÄMMA 
Tillsammans med det här nyhetsbrevet får ni även 
kallelse till årets föreningsstämma som kommer att 
hållas kl 18.30 onsdagen den 26/5 på gården där vi 
hoppas att ni alla kan närvara.  

Om du vill hjälpa till och sitta i styrelsen får du gärna 
redan nu skicka in din kandidatur till 
fagelbarslunden@hotmail.com, alternativt lägga i 
föreningens postlåda i nr 1. 

Precis som förra året kör vi lite kaffe och korvgrillning 
i anslutning till stämman. 

 
BAL KONG AR B ET EN 
Nästa vecka med start måndag 3/5 kommer det 
balkongarbete vi tidigare meddelat om dra igång. 
Framförallt handlar det om måleriarbeten där det 
lossat färg från balkar och räcken. Detta arbetet 
planeras att utföras utifrån.  

I anslutning till vissa inglasningar kommer också 
plåtarbete att genomföras och där kommer 
hantverkarna behöva komma in i lägenheter – vi 
kontaktar de personer det berör direkt. 

 
ANG ÅEN DE VAT T ENL ÄCKO R 
Under åren har vi haft en del vattenläckor i 
föreningen, ofta i lägenheter, nu senast i vår 
gemensamma undercentral för VVS och El. Ibland 
har läckorna berott på slarv, ibland på att ledningar 
helt enkelt går sönder. 

Vi har nu fått besked från vår försäkringsmäklare att 
självrisken vid vattenskada generellt går upp för 
bostadsrättsföreningar. Det blir alltså än viktigare att 
hålla koll på om det sker något vattenläckage, om det 
börjar läcka hos er ta kontakt med Redab (nr i 
trapphusen) så det blir åtgärdat snarast. 

 

Hälsningar 
Styrelsen 

 Brf Fågelbärslunden 
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