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Hyresavtal vid överlåtelse.

Biltvätthall

Hyresavtal på förråd, garage etc. är fristående
från bostadsrätten och följer således inte med
vid överlåtelse av lägenheten. Hyresobjekten
återgår till föreningen och hyres ut till de medlemmar som står i kö för dessa.

Efter förslag från medlemmar har vi undersökt, utvärderat och bestämt oss för att
montera en port till biltvätthallen.
Projektet kommer att starta när
bygglovshandlingarna är godkända.

Utvändiga cykelställ

OVK-besiktningen 2020.
Då myndigheterna nu släppt besöksförbudet
på äldreboenden mm så kommer det att göras
en OVK-besiktning vilket innebär att vi behöver tillträde till lägenheterna i hus 26 A-C, 28
A-I samt 30 A-I. Resterande lägenheter är klara. Detaljerad information kommer att lämnas
inför besiktningen som tar ca 10 minuter att
genomföra.

Vi har för avsikt att komplettera vissa utvändiga cykelställ med tak.
Vi har sökt bygglov även för detta.

Städning av tvättstugor
För allas trevnad påminner vi återigen om
vikten av att ta sitt självklara ansvar vad gäller
ordningsställandet av tvättstuga efter användning.

Hjortsalen
Diskmaskinen i Hjortsalen har ersatts av en s k
snabbdiskmaskin som klarar en disk på ca 5
minuter. Detta för att underlätta för
hyresgästerna, och uppmuntra till att använda
befintlig köksutrustning för att minimera användandet av engångsartiklar.
Vi har även för avsikt att se över och komplettera porslin mm.

Utbyte av föreningens lastmoped
Vi har investerat i ny eldriven lastmoped som
kommer att ersätta den hörbart motordrivna
”flakmoppen” vi har i dag, som faller för
åldersstrecket.

Garageportarna
Ytterdörrar
Bytet av ytterdörrar enligt tidigare lämnad
information är framflyttat till våren och är
beräknat att starta i början av mars månad
nästa år, om väderförhållandena är gynnsamma, och beräknas vara klart under maj månad.
Entreprenör är Enter Door, som även utförde
bytet av våra garageportar. I samband med
dörrbytet kommer även låssystemet att ersättas
med ett system från Yale Doorman. Exempel
på del av karm och dörr, tröskel samt dörrlås
finns att bese på fastighetsexpeditionen .

Det finns fjärrkontroller med lock över knapparna, för att undvika okontrollerat öppnande,
att köpa genom Peter.
Vid öppning av garageporten med
fjärrkontroll, ber vi er kontrollera att den går
fri, för att undvika olycka.

Julbordet
Tyvärr har vi utifrån rådande omständigheter
beslutat att ställa in årets julbord.

Sida 1 av 2

Sandslättsnytt

September 2020
Information från Styrelsen för Brf Sandslätt i Falkenberg

Hemsida för Brf Sandslätt.
https://brfsandslatt.se
Tänk på vår hemsida där vi lägger ut information löpande, som komplement till den
pappersinformation som delas ut till
medlemmarna.

Felanmälan till Telenor
Alla fel gällande IP-telefoni bredband eller
kabel-TV skall göras av var och en direkt till
Telenor tel: 020-222 222,
alla dagar 08.00 – 22.00.

Fastighetsskötare:

HSB Förvaltning, Falkenberg

Peter Hulander
Mobil: 0708-82 49 11
E-post: .info@brfsandslatt.se

0771-101030

Felanmälan:
Felanmälan 07.00 – 16.00,
tel. 0708-824911 (Peter Hulander)

Efter kontorstid:
Kontakta någon i styrelsen

Telenor (Kundservice)
020-222 222 Alla dagar 08:00-22:00

Länsförsäkringar i Halland
Om någon vill skriva något i Sandslättsnytt så hör
gärna av Er till någon i styrelsen.

035-15 10 00
Försäkringsnummer: 3021148

Anticimex
Samma nummer som till Länsförsäkring.

Styrelsen
Ordförande
Thomas Nord
0709 502816

Ledamot
Eva Asplund
0702 114821

Vice Ordf
Martina Falkehag/Kinn
0705 629599

Repres.HSB
Jan Svensson
0708 824906

Sekreterare
Bjarne Hansson
0707 365390

Revisor
Margot Halvarsson
0705 128420

Ledamot
Björn Boräng
0706 204609

Styrelsen önskar alla en trevlig Höst
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