
BRF Lobelian 2021-09-08

Nyhetsbrev Nr 18
Hej alla grannar,

OVK
Som meddelats på vår hemsida kommer OVK att genomföras 28 och 29 oktober.
Det är viktigt att de får tillträde till alla lägenheter så att ventilationen kan ställas in
korrekt för fastigheterna. OVK genomförs vart tredje år. Mer information kommer
under oktober.

Sprickor fasad
I förra nyhetsbrevet meddelade vi att fasaden vid ingången skulle renoveras under
sommaren. Arbetet har inte påbörjats och är försenat.

Odlingslotter
Plantera med Mera kommer under hösten att ta bort en rad av buskaget som är
närmast odlingslotterna. Odlingslotterna närmast häcken kommer då att bli lättare att
nå från alla fyra sidorna.
Det är trevligt när alla odlingslotterna är välskötta. Om någon inte vill nyttja sin
odlingslott finns det flera som önskar fler odlingslotter än de har idag.
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Laddningsplatser på p-platser
Styrelsen har talat med olika leverantörer av laddningsaggregat vid p-platserna. Det
tar minst fyra månader innan vi kan ha laddning tillgängligt.
En förutsättning för sätta upp aggregaten är att det finns intresse att utnyttja dem.
Vi vore därför tacksamma om alla som önskar att ha laddningsmöjligheter inom det
närmaste året/snar framtid meddelar styrelsen genom att fylla i pappret ni fått i er
brevlåda och senast den 19 september och lämna i föreningen brevlåda. Vi behöver
inte ta beslut att förse alla p-platser med laddningsmöjlighet, man kan fylla på allt
efter behov uppstår. Viss omflyttning av p-platser kan bli aktuellt.

Städdag/trädgårdssamvaro
Pandemin har hindrat oss från att ha gemensamma möten i trädgården,
trapphusglögg och fysiska årsmöten. Vi har under denna tid också fått flera nya
medlemmar som vi alla vill träffa.
Den 2 oktober kl 12.30 träffas vi vid odlingslotterna och föreningen bjuder på grill.
Lite trädgårdsarbete hoppas vi kunna föreslå men det viktiga är att träffas innan
hösten kommer.
För att kunna planera maten önskar vi besked om antalet deltagare så vänligen
meddela oss i papperet ni fått i er brevlåda samtidigt med intresse för
laddningsmöjligheter.

Styrelsen hoppas på stort deltagande den 2 oktober.

Styrelse�
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Jag vill ha möjlighet att ladda elbil på min parkeringsplats
inom ett år/i snar framtid (man förbinder sig inte, bara intresseanmälan)

Ja ____________         Nej____________

Vi kommer på trädgårdssamvaro den 2 oktober kl 12:30

Antal personer: _______________

Namn: ___________________________

Lappen ska läggas i föreningens brevlåda senast
söndagen den 19 september, Tack
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