Bybladet
Juni 2020

Innehåll
•

Ordförande har ordet

•

Styrelsen 2020/2021

•

Lekparken

•

Våra gemensamma tvättstugor

•

Rastning av hundar

•

Grannsamverkan

•

Sommarläge på panna och ventilation

•

Styrelsen under semestertider

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA
Vi hoppas att ni kommer trivas i vår förening!
Aktuell information hittar ni löpande i Bybladet och på hemsidan brfsh2.se

Ordförande har ordet

En annorlunda årsstämma!
Ja tyvärr blir mina första rader lite om Corona och Covid-19.
Det går ju inte att undvika även om jag naturligtvis mycket hellre hade
velat meddela att viruset nu har kapitulerat. Att vi nu har ”vunnit” och att allt är som vanligt
igen. Konsekvenserna av Covid-19 blir dock ibland även lite märkliga. Vi uppmanas nu att
inte åka kollektivt, om du inte måste. Ta hellre bilen men samåk inte. Åk ensam! Av
hälsoskäl! Känns lite märkligt som sagt men råden är bra och bör följas.
För vår del har Covid-19 inneburit att vi kommit igång lite senare med en del renoveringar.
Vissa planer har senarelagts, städdagen ställdes in, vi hyr tills-vidare inte ut våra lokaler mm.
Våra styrelsemöten i mars och april genomfördes digitalt alltså utan personlig närvaro.
Årsstämman blev lite annorlunda i år. Den flyttades från slutet av mars till söndagen den 20
april. För första gången kunde man poströsta vilket 61 stycken gjorde. Det var även okej att
företräda flera medlemmar via fullmakter. På stämmodagen var vi endast 10 närvarande.
Tack för att du accepterade vår uppmaning att inte närvara då. Stämman genomfördes dock
enligt gällande regler och du har även fått en kopia på protokollet i din brevlåda.

Nu hoppas jag, trots allt att vi utifrån rådande omständigheter ska kunna glädjas åt
kommande ledighet och många soliga sommardagar. Det behöver vi alla.
Var optimist, vi går mot bättre och ljusare tider nu.

Önskar er alla en fin och härlig sommar!

Hälsningar
Göran Gyllstedt

Styrelsen 2020/2021
Göran Gyllstedt, ordförande
Ekonomi, försäkringsfrågor och snöröjning.
kontakt: g.gyllstedt@brfsh2.se eller 073-673 20 65

Karuna Lindblom, Vice ordförande & ledamot
Sekreterare, ekonomi, bybladet & hemsida.
kontakt: k.lindblom@brfsh2.se eller 073 -673 20 63

Michéle Dahlström, ledamot
Tvättstugor, nycklar, TV/internet, pantförskrivningar, överlåtelser, projekt
fönsterrenovering, trädgårdsgruppen samt byggtillstånd utomhus & utemiljö
i röda området.
kontakt: m.dahlstrom@brfsh2.se eller 073 – 673 20 64
Iréne Hedin, ledamot
Garage, parkeringsplatser, lokaluthyrning, bastu, terrassdörrar, projekt
garagerenovering samt byggtillstånd utomhus & utemiljö i gula och gröna.
kontakt: i.hedin@brfsh2.se eller 073 -673 20 66

Johan Forsberg, ledamot
Renovering inne, vattenskador, projekt elbilsladdning och projekt energi
kontakt: J.forsberg@brfsh2.se eller 070-415 40 72

Jacob Lindblom, ledamot & husvärd
Värme- och ventilationssystem, projekt avfallshantering och projekt energi.
kontakt: j.lindblom@brfsh2.se eller 076-325 08 60

Hasse Andersson, suppleant
Fixargruppen, trädgårdsförrådet, lekparken, ute- och förrådsbelysning &
soprummen.
kontakt: h.andersson@brfsh2.se eller 073 – 673 20 61

Lekparken
Nu är det äntligen sommar och det är kul att se att många barn väljer att vara ute
och leka! Ibland krävs det dock lite vägledning och tillsyn från oss vuxna. Tänker då att i
första hand bör tillsyn och vägledning komma från de föräldrar vars barn är i lekparken just
då. Under sommarens ljusa kvällar är det lätt att glömma bort tiden. Vår lekpark ligger ju
väldigt centralt och det är många som bor nära. Alla har inte semester samtidigt och då kan
det vara väldigt störande om det är full fart efter kl 22 när väckarklockan ringer kl 5 på
morgonen. Vore toppen om alla kunde visa hänsyn och följa de direktiv som står på
skyltarna. Det finns en skylt vid varje ingång till lekparken. Läs dem, följ dem samt informera
era barn om vad som gäller.
Kan även informera om att sandlådesanden är bytt och vi gjorde ett försök att ha ett nät
över så det blir svårt för katterna att kissa och bajsa där. Det försvann dock i helgen och vi
letar efter det. Om de kommer tillbaka så får vi ALLA hjälpas åt att försöka se till att det är
på när ingen leker där. Då slipper föreningen ta kostnader för utbyte av äcklig sand. Bra va?

Våra gemensamma tvättstugor
Vi får titt som tätt klagomål på att våra tvättstugor inte är städade ordentligt.
Mycket tråkigt! Den sista tiden har det framförallt klagats på den gröna
tvättstugan. Skärpning!
Det finns tydlig information om hur man rengör filter till torkskåp och torktumlare. Torka av
alla ytor och på maskinerna samt sopa och våt torka golvet efter sig säger väl sig självt att
man gör. Eller?
Alla har vi olika syn på vad som är rent, men tänk att det kommer en superpedant person
efter dig så kommer det säkert att gå bra!

Rastning av hundar
Den senaste tiden har hundrastning i vårt område ökat vad vi förstår. Vi bor i ett område där
tomterna ligger tätt ihop och det är inte så kul att sitta äta sin lunch eller middag och titta
på någons hund som gör sina behov 3 meter från matbordet. Rasta alltså inte hunden på
tomter eller innergårdar. Ibland kan det ju bli bråttom när man är på väg ut på promenaden
såklart, men då ser man väl i alla fall till att plocka upp efter sin käraste?! För det gör man
väl alltid?!

Grannsamverkan
Snart drar semestertiderna igång och då brukar även inbrotten öka. I år vet vi ju inte hur det
ser ut med resandet, men det kan ju ändå vara bra att tänka på att vi kan hjälpa varandra
med att hålla lite extra koll.

Sommarläge på panna och ventilation
Nu när det börjar bli varmare ute och även inne så finns det en möjlighet för dig som
medlem att spara pengar genom att stänga av elvärmen i ventilationsaggregatet i köket.
Som pilarna visar på bilden nedan så går det med en knapptryckning att stänga av detta och
därmed sänka din totala elförbrukning.
Samma sak gäller om du har en panna av modernare sort. Många har en Nibe EVC 13, Här
går det att ställe den i läge 1 (”sommarläge”).
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