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Hej grannar!
Hoppas ni alla har haft en fin start på 2021. Här kommer nyhetsbrevet Resenärens 2:a blad
med information om vad som är på gång här i husen.

Intresseanmälan för styrelseuppdrag
Vill du vara med och påverka BRF Resa? För att en bostadsrättsförening ska
fungera väl behövs ett helhetstänk i frågor om ekonomi, teknik och
fastighetsservice. Att ha en välskött bostadsrättsförening bevarar
fastighetens värde. Nu är det dags att lämna in din intresseanmälan om du
vill vara med i styrelsen eller valberedningen. Skriv några rader om dig själv,
vad du tycker är viktigt i föreningen och vad du kan bidra med.
E-posta: styrelsen@brfresa.com – Ämnesrad: styrelseuppdrag

Mopeder i cykelrum
Det är förbjudet att parkera mopeder i cykelrummen, de utgör en
förhöjd brandrisk och våra fastighetsförsäkringar godkänner inte detta.
Anmäl ert intresse för att hyra mopedplats i garaget till styrelsen.

Temperatur i lägenheterna
Det har kommit några mail om att det är kallt inomhus. För att få en uppfattning om
hur temperaturen upplevs och är i lägenheterna, har det lagts en enkät i brevlådorna
som vi ber er fylla i och lämna i styrelsens brevlåda i uppgång 5B. För att få så korrekt
information som möjligt ber vi er att mäta enligt instruktionerna i enkäten.

Resenären – nyhetsbrev för BRF Resa # 2 / 2021-01-29

Fjärrkontroll garage
Systemet för att fjärröppna garageporten har beställts. De som har anmält sitt
intresse för en fjärrkontroll kommer att kontaktas när det är installerat och klart.
Det går bra att beställa fjärrkontroller även framöver genom att kontakta styrelsen.

God
fortsättning

på 2021

Nästa styrelsemöte:
2021-02-09

Stämman – frågor / motioner
Det är dags att lämna in motioner som ska behandlas av årsstämman.
E-posta styrelsen eller lämna in i brevlådan i uppgång 5B, senast 28/3.

Inglasning av balkonger
Intresset för inglasning av balkonger är stort och alla fick nyligen en broschyr från
Lumon med information, då de har valts som leverantör. Under året kommer Lumon
att återkomma med mer information samt stå på innergården med en demovagn etc.


