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BRF ASTRAKAN
Nu är äntligen sommaren här, lite växlande väder än så länge men
det är i alla fall sommar.
Barnen har sommarlov och vi vuxna får vår efterlängtade semester.
En och annan uppmaning kan vara på sin plats (tyvärr)
Alla som har uteplats, även de som bor i punkthusen har ett ansvar
att se till att det är snyggt och prydligt runt omkring sig.
Gärna utanför ytterdörren också och runt egen postlåda.
Styrelsen beslutade att inte anlita någon trädgårdsfirma för skötsel
av rabatter och andra planteringar för det är väldigt dyrt.
Men det innebär också att vi är beroende av att alla hjälps åt att
hålla snyggt i området.
Vi har också fått vår fastighetsskötare Ibrahim på plats, han
kommer att synas i området titt som tätt. Ta kontakt med honom om
ni har några frågor om hans arbete
Styrelsen har tagit beslut angående markiser på punkthusen.
Vill man ha markis ska den monteras av auktoriserad firma med
ansvarsförsäkring. Enfärgad som harmoniserar med fasaden eller
färgmarkering på aktuellt hus. Ta gärna kontakt med styrelsen
innan ni beställer markisen så att allt blir rätt
När vi går runt i området ser vi en mängd skräp och väldigt mycket
fimpar, det är trist och brist på respekt för allas vår egendom att
bara slänga på marken. Ni som röker kan ju också tänka på alla små
barn vi har här. Inte nyttigt att käka fimp.
Vi har bytt lås i källarna och satt in gallergrindar till förråden, det är
viktigt att tänka på att stänga igen dessa dörrar ordentligt.

Grillplatsen är städad och alla som vill är välkomna att vara där,
tänk bara på att inte slänga matrester i soptunnan, fåglarna drar ut
det och sen ligger skräp överallt.
Däremot är det inte ok att grilla på gårdarna eller på balkonger med
kol eller gasolgrillar p.g.a. brandrisk
Nya nät sitter i fotbollsmålen och vi tackar Tina och Robert för
detta.
Ni som begåvats med mopedmyndiga barn får gärna informera
dessa om vikten av att inte störa grannar med onödigt oljud på sena
kvällar.
Detta gäller naturligtvis också oss vuxna när vi sitter ute och sippar
vin och har trevligt ljumma kvällar, tänk på grannen som ska upp
och jobba nästa morgon
Som goda grannar vill styrelsen uppmana alla medlemmar att ha
uppsyn och titta lite extra noga på främlingar nu under sommaren,
ingen vill mötas av ett inbrott efter semestern.
Fråga gärna om ni kan hjälpa till eller visa till rätta om ni ser någon
som verkar obekant.
Styrelsen tackar för ordet och önskar trevlig sommar

