Informationsbrev nr. 3 2020 till medlemmar i Brf TorgEtt
Nu är det snart vinter och styrelsen vill informera om vad som händer i närmaste framtiden.
Märkning av cyklar och barnvagnar
Ett vanligt problem för bostadsrättsföreningar med cykelrum ärmånga trasiga och som det verkar
övergivna cyklar. Cyklar är inte i brukbart skick, kan bero på att ägaren inte längre bor kvar i
föreningen.
Så nu uppmanas alla boende att märka sina cyklar och barnvagnar med nya och tydliga lappar med
namn och lägenhetsnummer. Det ska vara gjort senast 15 november 2020. Efter det tas alla ickemärkta cyklar bort. Gäller de h•e cykelföråden mot Tappvägen sann rummet för barnvagnar på
Kamomillagatan 5 och Kamomillagatan 3. Påminnelse kommer.
Boappa
Som ett steg till att skapa en ännu mera athaktiv förening med bättre gemenskap, tydligare
kommunikation och smarta delningsfunktioner så har vi i styrelsen beslutat att testa Sveriges största
app för boendekommunikation -Boappa.
Gör så här för att logga in i mobilen eller på datorn
- Mobilen: Ladda ner appen "Boappa" i App Store eller Google Play
- Dator: Gå till littps://boappa.com/se och klicka på "Skapa konto".
Sushilokalen
Lokalen haz överlåtits till ICA-butiken och kommer att införlivas med butiken. Del av
Sushilokalen kommer att användas för pantmaskin och instaboxaz. Sedan kommer butiksytan
att utökas så att butiken blir rymligaze. Ombyggnaden beräknas pågå fram till sommaren.

Varmvattenpris
Priset för varmvatten höjs från 1 november ti1165 kr/kubik +moms. Enligt beräkning från
SBC år detta föreningens självkostnadspris.

Ny teknisk förvaltare från 1 jan 2021
Styrelsen har gjort en upphandling av teknisk förvaltning då nuvarande avtal med JM@honve
är uppsagt till årsskiftet. Nytt avtal har tecknats med SVEFAB. De kommer också att ha
möjlighet att utföra tjänster för medlemmarnas räkning.

Styrelsen för Brf TorgEtt önskar alla medlemmar god fortsättning och hoppas vi
inte får en alltför kall vinter.

