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Vad händer på brf Aringsberg?

Manaderna går och april lider snart mot sitt slut. Tittar man ut just nu så åir det typiskt
aprilväder med snö, hagel och tidvis sol. Det åir manga som längtar till sommaren. En del har
börjat röja i sina trädgårdar och därflor har vi ställt ut containrar i området. Dessa kommer att
stå till söndag I maj. Tänk barapä att de är enbart ftir trädgårdsavfall.

Så vad håinder i vår fiirening?

Takbye
I onsdags hade vi informationsmöte. Vi fick traffa Lars-Göran Petersson från HSB Sydost och
representanter från Lagans Byggnads. De berättade om arbetet och vad det innebiir ftir oss
boende. Renoveringen börjar vecka 18 på Aringsåsvägen 68 och fortsätter sedan på
Aringsåsvägen 66 osv. En tidsplan finns uppsatt utanftir expeditionen och där ser ni när de
kommer till ert hus. Den finns även på ftireningens hemsida, www.aringsberg.se. Lagans
Byggnads kommer också attlägga ut information i era brevlådor. Takbytet kostar cirka
8 miljoner kr och finansieras med nytt lan. Takbytet i sig medfor inte någon månadshöjning.
Gästparkeringarna (snedparkeringarna) är under denna tid reserverade for Lagans Byggnads.
Detta gäller vardagar kl 7 -17 .

Fibernät

Styrelsen har ftirhandlat fram ett avtal med Telia om installation av fibernät i vår fiirening.
Genom fibernät kommär de boend e'' attfå tillgang till telefoni, TV och snabb internet-
anslutning. Mer information kommer under aret och kommer även att finnas på hemsidan.
Planeras att tas i drift till årsskiftet 2016120t7.

Lösa hundar

Det har ftirekommit lösa hundar på vårt område. Niir hundar vistas ute bland folk ska de vara i
koppel. För allas trivsel viinligen respektera detta.

Gästparkeringar
Gästparkeringarna åir avsedda enbart flor medlemmarnas gåister och ska inte upptas av dig som
redan hyr en plats. Våinligen respektera det och anvåind din egen parkering- eller garageplats.
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