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Medlemsinfo nr 1, 2021
Ventilationskontroll

Enligt lag måste vi regelbundet utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK), och det
är nu dags igen. Det 18 februari kommer ventilationstekniker att behöva tillgång till
samtliga radhus mellan 08:00-16:00 för att utföra mätningar och sammanställa
mätprotokoll. Samtidigt kommer de även se över och åtgärda det fåtal hus som visade sig
ha en något förhöjd radonhalt när vi gjorde radonmätningar förra året.
Detta innebär att ni antingen behöver vara hemma och släppa in teknikerna den 18
februari, alternativt lämna över nyckel till någon i styrelsen som släpper in dem. Ni måste
också se till att de kommer åt luftventiler i samtliga rum (dessa finns vanligen ovanför
fönstren i sovrummen samt i taket i badrum och kök). I grovköket behöver de också
komma åt utrymmet ovanför värmepumpen.
Mer information kommer närmare 18 februari.

Upphittade nycklar
En nyckelknippa med flera nycklar har hittats i gången nära parkeringen. Om någon saknar
en nyckelknippa kan ni höra av er till Henrik i nr 19 med en beskrivning, så får ni tillbaka
dessa.

Planerat underhåll och förbättring av Internet
Bahnhof kommer utföra centralt underhåll och förbättring av sitt nät på natten 11
februari mellan 00:01 - 06:00. Detta kan komma att innebära att internet försvinner
kortare perioder under denna natt. Vid frågor om detta kan ni kontakta Bahnhof support.

Bilplatskö
Det är kö till våra parkeringsplatser, som ju fördelas efter boendetid. Styrelsen har nu
beslutat att komplettera regeln om kötid. Den som har en bilplats men inte utnyttjar den
genom att inom tre månader skaffa bil får lämna ifrån sig platsen till nästa medlem i kön.
Regeln gäller från 14 januari.

Förberedelser årsstämma
Föreningens årsstämma kommer att hållas torsdag den 17 juni, utomhus. Reservera redan
nu kvällen i kalendern. Meddela valberedningen (Frida i nr 13 och Lasse i nr 21) om du är
intresserad av att bli styrelsemedlem eller suppleant. Och fundera redan nu på om det är
någon fråga som du vill att föreningsstämman ska behandla.
Besök gärna föreningens webbplats https://brfrinkebypark.se/

