
Aringsbergsnytt

Hej alla Aringsbergsbor. Vi i styrelsen hoppas att ni haft en skön och avkopplande sommar,

även om den delvis varit kall och regnig

På de möten styrelsen hade i maj och juni beslutades att t i l lsätta en miljögrupp. Gruppens

uppgift är att komma med förslag ti l l  styrelsen på hur vi kan förbättra den yttre miljön i

området. Du som är intresserad av att vara med kan kontakta Stefan Gustavsson i 42 C.

Vi har även diskuterat att försöka anordna så kallade temakvällar, eventuellt 2 gånger"

höst/vår. Tema fcir kvällarna kan vara t.ex. trädbeskärning, reseskildringar från främmande

länder etc. Du som boende är mycket välkommen att komma med förslag på olika teman.

Styrelsen får en del frågor från avflyttande vad de ska göra med TV-boxen från

Bredbandsbolaget. Boxen ska inte skickas ti l lbaka utan den avflyttande och den inflyttande

ska gemensamt fylla i en överlåtelseblankett. Vi kommer att trycka upp denna blankett och

lägga den i er brevlåda. Vi är mycket tacksamma oni ni vil l  sätta in den i er lägenhetspärm.

Under våren gjordes en inspektion av alla yttertak. Dessvärre kan vi konstatera att taken på

många ställen är i mycket dåliet skick, på vissa ställen så dåligt att det regnar in. Styrelsen

kommer under hösten att ta in offerter på vad nya tak kommer att kosta och när arbetet

kan sättas i gång. De mest akuta bristerna kommer att åtgärdas under hösten 15.

Styrelsen jobbar även med att förbäitra och uppdatera föreningens hemsida. Tanken är att
vi ska lägga ut så mycket information som möjligt som rör dig som boende.

Från styrelsens sida vil l  vi påminna om att alla former av byggnationer såsom staket,

markiser etc måste godkännas av styrelsen. När det gäller staket så finns ett beslut på att
dessa får vara högst 130 centimeter.

Har du som boende synpunkter eller id6er på hur vi kan göra vårt område mera trivsamt så
kontakta gärna oss i styrelsen.

Vi kommer under hösten att rätta ti l l  problemet med de element som blivit felvända, där
displayen inte går att avläsa.

För styrelsen i Brf Aringsberg

Bengt Persson

Ordförande.


