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Kvanne:

Innehåll i detta blad

Kvanne är ganska vanlig
och påträffas vid våt,
rikare sand- och torvmark
exempelvis bäckkanter,
kallkällor, videsnår,
rasbranter, ängar och
älvstränder.
Kvanne har tidigare
använts som
medicinalväxt, krydda

• Nytt Infoblad
• Vem ska man
släppa in i
lägenheten?
• Ny städfirma
• Nytt avtal med
ComHem
• Brandskydd

Ny layout på Infobladet
Hej boende i BRF Kvannen.
Du håller i det första exemplaret av
det Nya Infobladet
Infobladet ges ut 1 gång/Kvartal
sista veckan i respektive kvartal.
(mars, juni, september, december)

Har du synpunkter på innehållet
eller önskemål på något som bör
tas upp i bladet maila till:
kvannen@blixtmail.se eller lägg en
lapp i expeditionens brevlåda,
Körvelgatan 11.

• Stamrengöring
• Vattenläcka i
lägenheten?
• Nya styrelsen

Vem ska man släppa in i lägenheten?
På förekommen anledning vill vi
varna alla:
Boende har rapporterat att personer
har önskat komma in och kontrollera
ventilationen men syftet har
egentligen varit något helt annat.
Styrelsen informerar alltid före ett
evntuellt besök.

Kom ihåg:


Släpp bara in hantverkare om
Kvannens styrelse först gått ut
med information om vem som
ska komma och varför.



Be alltid om legitimation.

Ny städfirma
Mellansvenska Städ AB kommer att sköta städningen från och med
10 maj.
Vi hälsar Mellansvenska Städ AB välkommen.

Nytt avtal med ComHem

Släpp inte in vem som
Aktuell
till rubrik.
helst bild
I lägenheten

Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med ComHem.
.Avtalet innebär en besparing på drygt 40 000:-/år för föreningen
Ingen förändring i ditt kanalutbud, endast omförhandling av avtal.
Vi hälsar Mellansvenska välkommen.
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Nytt Brandskyddsavtal med Anticimex
Ett nytt avtal har också tecknats med Anticimex beträffande Systematiskt
Brandskyddsarbete.
Informationsblad kommer att sättas upp i varje trappuppgång med information om
vad som får finnas i trapphuset (det är inte mycket) samt goda råd om det skulle
börja brinna. LÄS DEN.
Redan nu kan du se till att:
Inget brandfarligt material får finnas i trapphusen tex tidningar, kartonger,
barnvagnsinsatser.
Det är också nödvändigt för att städare ska kunna städa ordentligt.
Tack för visad hänsyn!

Stamrengöring
Uthyrningsansvarig sökes!
Med start mitten av augusti kommer Relita
att påbörja spolning av våra avloppsrör.
Mer info kommer senare.

Uthyrningsansvarig till Kvantingen och Övernattningsrummet.
Intresserad?
Arvode för arbetet finns.
Kontakta styrelsen kvannen@blixtmail.se

Nya styrelsen

Läckage?

Vid årsmötet 25/5 valdes följande personer och
efter konstituering beslöts följande:








Ordförande Claes-Göran Hedman
Vice Ordförande Christer Holmberg
Sekreterare Ragnar Vidgar
Ledamot Pernilla Gripenfeldt
Ledamot Mattias Sundström
Suppleant Björn Eriksson
Suppleant Andreas Fredriksson

Expeditionens öppettider:
Från och med i höst
är det måndagar udda veckor
Kl 19:00 – 20:30
Övrig tid går det bra att komma i kontakt med
styrelsen via mejl: kvannen@blixtmail.se
eller expeditionens brevlåda.

Vi har haft ett flertal vattenläckor i lägenheter den
senaste tiden och det har i flera fall inneburit att man
måste riva upp golv för att få bort fukten.
Vi vill uppmana alla att kontrollera nedanför
anslutningen mellan element och termostat så att det
inte är fuktigt på golvet och vrida av termostaten om
man reser bort en längre tid (sommarhalvåret).
Kontakta styrelsen om du har misstänkta läckage eller
frågor.
kvannen@blixtmail.se
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