Brf Domarringen i Lund

BoNytt Oktober 2013
Hej!

Årsmötet kommer att hållas tisdagen den
3 december kl 19.00 i kvarterslokalen
Samma kväll, samma plats, kl 18.00
Tack  till alla som deltog i vårt 25-års kommer vi att ha en demonstration av vår
firande och gjorde det så trevligt och
hjärtstartare. Ta chansen att lära dig rädda
festligt. 
liv! Hjärtstartaren är placerad i mangelrummet, i källaren bakom miljöhus 2.
Översta raden på muren hos dem som
bor på andra våningen kan bli smutsig
av vattnet som kommer från taket. Om
någon vill tvätta den med algtvätt kan
detta hämtas gratis hos vaktmästaren.

Vi som bor här i Domarringen har ju valt
bostadsrätten som boendeform. En
bostadsrättsförening fungerar bäst om
medlemmarna är aktiva och på något sätt
bidrar till föreningens utveckling. Det kan
till exempel innebära att man under några
En bra, men inte självklar, service för
år tar plats i styrelsen och bidrar med sina
oss boende är att vi kan bli av med
kunskaper och erfarenheter. Nu söker
grovsopor, som t ex trädgårdsavfall,
styrelsen en suppleant, som gärna ska vara
elektronikskrot, gamla möbler, genom
web-ansvarig. Kanske är det dig vi
att lägga dem i rätt behållare i
containerbåset. Någon eller några, som söker! Välkommen att höra av dig till
struntar i gemensamma regler, har ställt styrelsen eller valberedningen.
vitvaror i båset, och det är absolut
förbjudet. Vid byte av vitvaror ber man
säljaren ta hand om de gamla, eller kör För nyinflyttade, och även oss andra, finns
ett ”Domarringen från A till Ö” med
själv med dem till tippen. Om
information som man kan ha nytta av.
överträdelserna upprepas måste vi
överväga kameraövervakning, eller att ta Finns på hemsidan, under ”information”.
www.domarringenlund.se
bort servicen med containern, vilket
drabbar alla övriga medlemmar.
Räddningstjänsten Syd planerar att
besöka vår förening nu i oktober för att
hjälpa oss boende till en bättre
brandsäkerhet i våra hem. Det är helt
frivilligt och kostar inget. Se anslag i
miljöhusen när de kommer. Man kan
också få bra tips på www.rsyd.se



Styrelsen önskar alla
medlemmar en skön höst


Felanmälan till Riksbyggen: 0771-860 860

