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Föreningsstämman
På årsstämman som hölls den 27
maj i föreningens festlokal valdes
Ganni Xhaferi som ny ledamot i
styrelsen och Charlotta Nilsson
valdes som ny revisorssuppleant.
Anticimex
Anticimex har en ny policy som
innebär att medlemmarna i
föreningen själva ska kontakta
företaget för att erhålla t.ex.
myrdosor. Tel.nr till Anticimex är
0752-451000 och om de frågar
efter försäkringsbolag är vi
försäkrade hos Länsförsäkringar.
Sophus
Vi vill åter igen uppmana de
medlemmar som kastar glas i
sophusen sena kvällar och tidigt
på morgonen att upphöra med
detta. Det hörs väldigt mycket i
området när glas krossas sena
kvällar och tidiga morgnar.
Facebook
Föreningens Facebooksida har nu
nästan 200 medlemmar. Sök på
Brf Runristaren på Facebook och
ansök om medlemskap. Det är en
sluten
grupp
endast
för
medlemmar i Brf Runristaren.
Balkonginglasning
Startbeskedet för inglasning av
balkongerna har ännu inte
kommit, så det är fortfarande inte
tillåtet att glasa in balkongerna.
Stamrenovering
Information kommer så snart
styrelsen granskat de inkomna
anbuden och beslutat vilket
företag som ska få uppdraget.
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Byte av takfläktar
Föreningen kommer att byta ut de
gamla takfläktar som ännu inte är
utbytta. Detta kommer att göras
under sommaren med början i hus
2 den 12 juni. Det kommer att
medföra avbrott av ventilationen i
lägenheterna under installationen.
De nya fläktarna är tryckstyrda
och drar mindre energi.
Bilkörning
Tyvärr kör vissa bilister alltför
fort på området. Styrelsen vill
uppmana medlemmar som ser
fortkörare att inkomma med en
störningslista.
Skriv
också
tidpunkt, detta är extra viktigt om
det är företagsbilar som syndar,
då deras chef kan se på loggar
vem som kört vid en viss
tidpunkt. Det innebär en stor fara,
särskilt för barn och husdjur, att
köra fort inom området.
Parkering inom området
Vi vill återigen påminna om
det är parkeringsförbud inne
området. Det är endast tillåtet
stanna med bilen i max
minuter för i- och urlastning.
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ViDeFix
Aktivitetsgruppen ViDeFix uppmanar medlemmar som har
intresse av att vara med på
aktiviteter eller som har idéer om
roliga aktiviteter, att kontakta Eva
Bernhard, som är sammankallande i gruppen via mail till
eva.bernhard@bredband.net
Flaggning
Föreningen söker ny ansvarig för
flaggning på området. Kontakta
vicevärden vid intresse.

Gymmet
I förra nyhetsbladet där vi
informerade om gemensamma
lokaler kom inte gymmet med.
Gymmet utnyttjas flitigt och finns
i källaren på 12C. Tillgång till
gymmet erhålls mot en årsavgift
på 200kr. I gymmet finns
möjlighet att styrketräna och
motionera
på
motionscykel,
löpband,
crosstrainer
och
roddmaskin. Bokningslista finns
uppsatt vid ingången.
OBS! Endast två tider får bokas åt
gången. För giltig bokning krävs
föreningens
lägenhetsnummer
(med 1, 2 eller 3 siffror) och ditt
namn. Lokalen får användas alla
dagar 07:00–22:00. Efter kl 22:00
aktiveras larmet i lokalerna. Vid
utryckning debiteras den som
utlöste larmet. Lokalen får inte
användas av minderåriga.
Renovering i lägenheten
Kontakta alltid vicevärden innan
större renoveringar. Om obehörig
arbetar med rör- eller elledningar
och orsakar en skada, så är det
medlemmen själv som får stå för
kostnaden att åtgärda skadan.
Övernattningslägenheten
Övernattningslägenhet är flitigt
utnyttjad, var ute i god tid om ni
får gäster och behöver hyra den.
Lägenheten kan bokas tidigast tre
månader i förväg. Kontakta
vicevärden.
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