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Nu ska vi få rent och fint i BRF Visiret
Cigarettfimpar, snus och skräp har prytt våra portar 5-11 till mångas förtret. Det
är inte trevligt att mötas av sådant skräp när man kommer som besökare eller
som medlem. Vi kommer därför att införskaffa papperskorgar med askkopp och
placera dem vid bänkarna utanför port 5-11.

Pierre Sjölund, Ordförande
E-post: pierre.sjolund@visiret.se
Viktor Kumar, Ekonomiansvarig,
E-post: viktor.kumar@visiret.se
Bertil Tallinder,
Fastighetsansvarig,
E-post: fastighet@visiret.se

Trappstädningen i port 5-11 har under lång tid varit bristfällig. Styrelsen har
därför i samarbete med städfirman upprättat tydliga städrutiner och tagit fram
och enats om en produktserie med rengöringsmedel. Inledningsvis kommer vi
att vecka 13, 28/3-30/3, att genomföra storstädning och behandling av samtliga
våningsplan. Därefter ska städområdet städas med de nya rengöringsmedlen.
Efter sommaren kommer styrelsen att säga upp städavtalet för omförhandling
för att uppnå bättre städresultat och kontinuitet på periodisk behandling.

Britt Karlander, Suppleant

Fönsterputs kommer att ske någon gång i april-maj. Då är det 4 sidor som gäller
och som vanligt uppmanas de som har blommor i fönstren att plocka undan
dessa innan. Styrelsen kommer att informera om detta inom lagom tid innan.

Inga-Britt Johansson, Suppleant

Införande av källsortering

www.visiret.se
Viktiga datum
Nästa styrelsemöte
Onsdag den 12:e april
Ordinarie föreningsstämma
Onsdag den 19:e april.

Torsdag den 30 mars kl. 18:15 kommer styrelsen tillsammans med personal
från SRV Återvinning att finnas i soprummet för att informera om den nya
källsorteringen. Vi vill därför passa på att hälsa alla medlemmar välkomna för
information. Styrelsen kommer några dagar innan att dela ut information om de
nya rutinerna med källsorteringen.
Sopor hör hemma i soprummet och inte i trapphuset. I trapphuset ses det anses
det som nedskräpning och är därför inte tillåtet.

Kallelsen delas ut på kvällen
den 20/3.

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna.
Lejla & Mugdim Imamovic
Setarah Najafi
Dimitrios Dimitriadis
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Kontakt med styrelsen
Styrelsen har fördelat arbetet så att varje styrelsemedlem har sitt eget
ansvarsområden. Därför är det bäst att kontakta rätt person från början.
Fastighet
Har du ärenden som är relaterad till fastigheten? Det kan röra sig om allt från
säkringar, till trasiga lampor i trapphuset eller utomhus, beställning av nycklar,
soprum. Det är Bertil Tallinder som är Fastighetsansvarig och honom når du
genom att skicka e-post till fastighet@visiret.se.
Tänk på dina grannar
Ekonomi
Hit vänder du dig om du t.ex. behöver hjälp i parkeringsfrågor som att hyra pplats, säga upp p-plats, beställa parkeringstillstånd, städning av gemensamma
utrymmen. Viktor Kumar är ekonomiansvarig och du når honom på
viktor.kumar@visiret.se.

Vi bor alla i flerfamiljshus.
Det innebär att vi får tåla visst
ljud men för allas trivsel
sänker vi ljudnivån lämpligt
efter 22:00.

Medlemsinformation, mäklarkontakt, upphandlingar, etc
Som ordförande har Pierre Sjölund det övergripande ansvaret för att förvalta
föreningens egendom och intressen. Styrelsen fattar besluten och tillsammans
med suppleanter och ledamöter ser jag till att besluten verkställs. Ordförande
når du genom att maila till pierre.sjolund@visiret.se.
Suppleanter
Britt Karlander hjälper till med nyckelbeställningar samt säkringar i röda husen.
Inga-Britt Johansson ser till att soprummet är rent och snyggt. Suppleanterna
ersätter även ordinarie ledamöter vid deras frånvaro så de har en bra inblick i
hela verksamheten.
Viktigt att veta
Vi ber dig respektera att styrelsens ledamöter inte vill bli störda på sina privata
telefoner. Behövs telefonkontakt ber vi att få ringa upp dig efter initial kontakt
via e-post.
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Fimpar, snus & skräp
Att kasta fimpar och snus är
nedskräpning och som alla vet
så bryter man mot stadgarna
när man skräpar ner på
föreningens mark. Det är ju
för allas trevnad vi vill ha fint
i vår förening.

