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Hej boende i Brf Resa!

Hoppas att ni trivs bra och har kommit tillrätta i lägenheterna. Vi i styrelsen
kommer att skicka ut ett informationsblad, Resenären, med nyheter och ”bra att
tänka på” saker. Resenären kommer komma ut ca 5 gånger per år i era brevlådor,
samt som pdf-fil på hemsidan.

Nu lider det mot mörkare tider och julen är snart här,
med mysiga ljus och härliga granar. Efter julen är det
var och ens ansvar att lämna sina granar på ÅVC.

Styrelsen önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År!

Soprum
Vi har förmånen att ha ett stort soprum med kärl för komposterbart, plast,
glas, metall, pappersförpackningar etc. Det står tydligt vad som får slängas
vid varje kärl. Det är viktigt att detta följs, så hålls soprummet fräscht och
extra kostnader undviks. Dessa extra kostnader kan resultera i en extra
avgift eller höjd månadsavgift om sorteringen inte sköts. För skräp som ej
får slängas i soprummet hänvisar vi till ÅVC på Energivägen, 442 41 Kungälv.

Kameror
På grund av inbrott och skadegörelse har styrelsen beslutat att köpa in
kameraövervakning till garaget och soprummet. Detta för att öka tryggheten för
alla boende. Installationen kommer att påbörjas inom en snar framtid.

Inglasning balkonger
Kom ihåg att anmäla ert intresse till styrelsen om ni är intresserade av inglasning.
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Rökning
För allas trevnad får rökning ej ske vid in-/utgångar vid trapphusen, samt i garage
eller andra gemensamma utrymmen i husen. Visa hänsyn till grannar och de som
bor nära in-/utgångar. Vänligen ta med era fimpburkar och lämna inte dessa vid
entréer eller på innergården. Rökning vid lekplats är förbjudet enligt lag, därför
undanbedes rökning på innergården. Rökning hänvisas till ca 5m från husen.

Det blir en
julgran på

gården i år!
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