
   ARINGSBERGSNYTT
Hej alla Aringsbergsbor, nu är sommaren snart slut och hösten börjar nalkas. Styrelsen 
har en del information vi vill delge.

- Som vi skrev i förra Aringsbergsnytt har vi fått in synpunkter på hur resultatet av 
fönster/dörrbyte blivit. Nu är det klart att det kommer att göras en utredning av huruvida 
allt gått rätt till, mer information kommer senare.

-Trots att sommaren börjar ta slut så är det fortfarande gott om getingar. Vi vill informera 
om att man som bostadsinnehavare kan ringa direkt in till Anticimex om man har problem 
med getingar eller andra skadedjur som ingår i vårt avtal. På så vis kan det gå lite snabbare 
att få hjälp. Telefonnumret till Anticimex är: 075-245 10 00.

-Från årsskiftet byter vi fastighetsskötare till HSB Fastighetsförvaltning. Detta efter ett 
anbudsförfarande där det bästa avtalet har tecknats. Vi tror att detta kommer att bli bra.

-Brf Aringsberg har tecknat ett avtal med Telia gällande installation av fibernät. 
Informationsmöte kommer att hållas under början av 2017. 

-Angående el-avtal hoppas vi snart kunna gå ut med information om nytt avtal.

-I höst kommer alla lås i ytterdörrar att smörjas.

-Duschrummet i bastun kommer att utrustas med handtag på väggarna för att förebygga 
fallolyckor, och någon form av duschstol kommer att inskaffas.

-Vi efterlyser några som vill vara med i en Utemiljö-grupp som börjar kika lite på hur vi vill 
ha vår utemiljö i framtiden. Ta chansen att vara med och påverka.

-Vad gäller takbytet så flyter det på bra. Man håller tidsschemat som finns uppsatt vid 
föreningslokalen.

-Vad gäller Inre fonden, så vill vi påminna om att det går bra att få ut sina pengar därifrån, 
även utan kvitto. Blankett till detta finns att hämta hem på HSB-portalen, den finns också 
på vår expedition.

-Gå gärna in på vår hemsida och titta runt lite ibland, www.aringsberg.se

Njut det sista av sommaren: Styrelsen Brf Aringsberg.


