BRF SKONAREN PÅ MASTHUGGET 6:18

september 2021

Informationsblad för bostadsrättsinnehavare och hyresgäster hos
Brf. Skonaren på Masthugget 6:18
Styrelsen
Styrelsen hoppas att ni alla har haft en riktigt härlig sommar i det fina vädret som vi
haft. Arbetet med vaccinationerna mot Covid-19 löper på inom VG-regionen men
alla är inte fullvaccinerade så vi ber er att fortsatt tänka på varandra genom att hålla
avstånd.
Här kommer en liten uppdatering kring vad som händer just nu i vår förening.
Tänk på att stänga stora grinden ut mot cykel-och gångbanan på Tredje Långgatan.
Detta hindrar bilar utan tillstånd till in- och utfart samt otillåten parkering.

Trivsel
-

Sommaren är på väg bort och hösten är på intåg. När vardagen kommer igång så är vi
fler som delar på gemensamma utrymmen så kom ihåg att tänka på varandra och
fortsätt att undvika trängsel i tex hissar och trappuppgångarna.
Störande arbete i samband med renovering får bedrivas från kl. 9-19 på vardagar och
kl. 10-16 på helger.
Rasta gärna din hund men INTE på innergården. Om olyckan är framme, plocka upp
efter din hund. Tänk på barnen som gärna springer i gräset.
Vi ber er att inte mata fåglar i närhet av in och utgångar eller på innergården då det
tillkommer mycket städning samt lockar till sig råttor.
Tänk på att inte ha dörrmatta pga. brandrisken.
Placera cyklar/barnvagnar inne i lägenheterna alternativt i barnvagns-eller
cykelförråd.

Rökförbud
Fortsatt rökförbud gäller på innergården, vid portarna samt på balkong.
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Tvättstuga
-

Vi påminner om att endast tvätta i den tvättstuga som din trappuppgång tillhör, detta
för att vi ska kunna fördela tvättider och städning jämnt. Om ett tvättlås som är
omärkt eller sitter uppsatt i fel tvättstugan kan detta komma att plockas bort och ett
nytt ersätts mot en självkostnad.
Värmlandsgatan 19 - Tvättstuga i Värmlandsgatan 19
Värmlandsgatan 17 - Tvättstuga i Andra Långgatan 26
Andra Långgatan 26 - Tvättstuga i Andra Långgatan 26
Andra Långgatan 28 - Tvättstuga i Andra Långgatan 30
Andra Långgatan 30 - Tvättstuga i Andra Långgatan 30
Tredje Långgatan 35 - Tvättstuga i Tredje Långgatan 33
Tredje Långgatan 33 - Tvättstuga i Tredje Långgatan 33

Inglasning av balkonger
-

r

Alulux har varit och mätt balkonger för vad inglasning skulle kosta för respektive
balkong. Offert för de som fått mätning är på gång och nästa steg är att varje hushåll
tar ställning till sin offert för att föreningen sedan ska kunna göra en samlad
beställning. Därefter är leveranstid c:a 10 veckor med montering inifrån lägenhet.

Lekplats
Efter vandaliseringen mot lekplatsen förra året så har vi nu valt att reparera staketet
och samtidigt måla och fräscha upp båten och lekhuset.

Odling på taket
Då det uppdagats en omfattande vattenläcka på terrasserna som ligger på taket mot
Tredje Långgatan har entreprenören av takparken, Utetjänst, inte kunnat slutföra
arbetet med entreprenaden hela vägen ut till terrasserna. Vi räknar dock ändå med att
kunna få en slutbesiktning och slutbesked av anläggningen så att vi kan börja
använda odlingslådorna. Det finns en aktiv odlingsgrupp i föreningen och vi behöver
all hjälp vi kan få för att ro det sista i hamn med fri odling, regler, utdelning av låda
etc. Är du intresseras och vill engagera dig på något vis så maila oss gärna
på info@skonarenpamasthugget.se så lägger vi till dig i gruppen.
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Dela dina goda idéer med oss!
Mycket positiva saker händer och har hänt i vår förening framförallt med tanke på
miljö och hållbarhet. Har du något förslag på hur vi kan bli ännu bättre? Skicka ett
mail till styrelsen och berätta för oss om dina förslag till
info@skonarenpamasthugget.se

Styrelsekontakt
-

På vår hemsida www.skonarenpamasthugget.se- finns mycket nyttig information. Du
kan också nå oss på vår e-postadress info@skonarenpamasthugget.se
Eller vänd dig till din trappansvariga:
Tredje Långgatan 31 – Oskar Reitz på oskar.reitz@skonarenpamasthugget.se
Tredje Långgatan 33 – Oskar Reitz oskar.reitz@skonarenpamasthugget.se
Tredje Långgatan 35 - Sandra Svensson sandra.svensson@skonarenpamasthugget.se
Andra Långgatan 30 – Mandana Behseta mandana.behseta@skonarenpamasthugget.se
Andra Långgatan 28 – Kristoffer Peterson kristoffer.peterson@skonarenpamasthugget.se
Andra Långgatan 26 – Helen Ebrahimi helen.ebrahimi@skonarenpamasthugget.se
Värmlandsgatan 17 – Maud Wibäck maud.wiback@gmail.com
Värmlandsgatan 19 - Sandra Azar sandra.azar@skonarenpamasthugget.se

Vi vill önska alla medlemmar en riktigt fin höst!
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