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Skifte
Låt oss  tacka  Mats  och Frida för  gott  arbete 
och samtidigt presentera den nya styrelsen:

Rikard Strand: Ordförande
Catarina Martinsson: Sekreterare
Ida Wärmefors Norrby: Kassör
Annelie Tillack: Suppleant
Daniel Ringström: Suppleant

För att kontakta styrelsen:
styrelsen@brfgulmaran.se

Behöver du göra en kopia på din husnyckel?
Kontakta : Catarina Martinsson, Gulmårev. 12

H20
Vattnet är idag gemensamt och varje medlem 
betalar utifrån andelstalet vi äger i föreningen. 
Detta innebär att enplanshusen betalar en lägre 
kostnad än vad tvåvåningshusen gör.  Styrelsen 
har fått frågan om det är möjligt att ändra så att 
varje  hushåll  betalar  för  exakt  sin  egen 
vattenförbrukning.  Det  är  möjligt  men oklart 
om  det  ger  någon  markant  skillnad  i 
månadskostnad.

Styrelsen  har  för  avsikt  att  göra  en 
undersökning med start i höst där vi efter en 
avmätningsperiod  tittar  på hur  det  skiljer  sig 
hushåll emellan samt ta fram underlag för
eventuell omröstning. 

Slösa inte på vatten, för er egen och naturens 
skull :)

Stege
Styrelsen har nyligen införskaffat en stege, hög 
nog att sträcka sig till taket på tvåplanshusen. 
Stegen är förvarad i föreningens gemensamma
förråd, nyckel finns att hämta hos styrelsen. 
Styrelsen vill understryka att stegen är ämnad 
för att underlätta för yrkesmän som hyrs in vid 
återställande av skeva takpannor etc.  

Gästparkering
Som ni vet har vårt område ett begränsat antal 
gästparkeringar, dela dom broderligt.

Färg
Det har noterats att grundfärgen börjar titta 
fram på vissa delar av våra fasader. Detta är 
anmält till JM och kommer tas med i samband 
med slutbesiktningen.

Bortrest
Även i vår lilla oas tycks tjuven vara framme.
Var en god granne och håll ögonen öppna.
En  god  vana  kan  vara  att  tala  om  för  dom 
närmsta grannarna när ni ämnar vara borta en 
längre tid och be dem hålla ett vakande öga.

En fortsatt trevlig sommar & semester önskar vi i styrelsen!

mailto:styrelsen@brfgulmaran.se

