Brf Domarringen i Lund

BoNytt April 2013
Hej!
Vår förening fyller 25 år I år, och det
kommer vi att fira på något sätt,

lördagen den 31 augusti, så
reservera gärna denna dag redan nu. Vi
återkommer längre fram med program
och anmälan.

Styrelsen har beslutat att köpa in en hjärtstartare  till föreningen. Det kommer även
att hållas en information om hur man
hanterar en sådan och var den ska placeras.
Närmare upplysningar om detta kommer
längre fram.

För nyinflyttade, och även oss andra, har
styrelsen sammanstället ett ”Domarringen
Skriften “Proaktiv” som du fått i
från A till Ö” med information som man kan
brevlådan är en handbok med många tips ha nytta av. Den kommer inom kort att finnas
på hur man kan förebygga olika skador i
bostaden, och ger även råd om egendoms- på hemsidan.
skydd , barnsäkerhet, mm. Spara denna,
den hör till lägenheten och bör sättas i din Till sommaren kommer vi att på försök ordna
lägenhetspärm. Har du inte fått den, kan
ventilation av vinden i ett hus, för att på så
du få en hos vaktmästaren.
vis hålla nere inomhustemperaturen under
värmeböljor. Utvärderas till hösten.
Gunnesboskolan har mögelproblem, och En upprustning av festlokalen planeras.
ska tillfälligt (under två års tid) sätta upp
en barack/paviljong på skolgården vid
idrottshallen. Enligt de ursprungliga
planerna som kommunen presenterade
Styrelsen önskar alla
skulle baracken placeras utmed gång-och
medlemmar en skön vår
cykelvägen längs med våra hus (nr 850888) på skolgården. Då paviljongen skulle
(när den nu tänker komma)
bli 64 meter lång och ca 7 meter hög
skulle den begränsa ljusinsläpp inomhus
och försämra utsikt i dessa hus. Efter
styrelsens förslag till kommunen kommer
baracken (i två våningar) i stället att
placeras utmed bussgatan, och på så vis
inte vara särskilt störande för oss.
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