INFORMATIONSBREV - December 2020
Budget för 2021 är nu fastställd och det blir ingen höjning av avgiften. Vi ska omsätta ett lån
i april 2021 vilket med nuvarande ränteläge inte ska påverka avgiften.
Parkering. Nya parkeringstillstånd är beställda hos Robur som gäller från 1 januari 2021 till
31 december 2022.
Kom ihåg att gästparkeringen endast är till för gäster med max 4 timmar per dygn med giltigt
parkeringstillstånd och P-skiva så slipper ni parkeringsböter.
Rent i garaget, trapphusen och innergården.
Skräpar du ned i garaget, trapphusen eller i hissen så uppmanas du att städa upp direkt
framför allt läckage från bil, mc och moped. På grund av brandrisken får du inte förvara
brandfarliga vätskor i garaget. Ser du skräp som ”någon annan” tappat plocka upp det så alla
kan uppleva en fräschare förening. Se föreningens trivselregler.
Laddstolpar i garaget.
I nuläget är det många som har svarat på enkäten, men de flesta har inga planer på att byta
bil i närtid därför fortsätter styrelsen arbetet med offertförfrågningar och förbereder
installation så fort som möjligt.
Cyklar och barnvagnar.
Ställer vi i respektive förråd och inte i portar, garage, trapphus, källargångar eller i andra
allmänna utrymmen.
Källardörrar.
Record har nu avslutat en behövlig service och reoperation av våra källardörrar.
Ändring i lägenhet.
Ta alltid kontakt med styrelsen för rådgivning om du har planer på att ändra eller bygga om i
din lägenhet. Tänk på dina grannar om du ska borra i betongen att du gör det på dagtid och
inte efter kl. 18.00.
Inför kommande helger.
Vill styrelsen göra er uppmärksamma på att ha en extra koll på att inga obehöriga stryker
omkring i trapphus och garage.
Kom ihåg.

Att släcka ljusen när du lämnar din lägenhet.
Med dessa ord vill vi i styrelsen önska er alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

BRF Prunus
Gustavsbergs Alle’ 36
134 51 Gustavsberg
Mail: styrelsen@brf prunus.se

