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Vi i styrelsen hoppas att ni alla haft en skön
sommar, nu verkar dock hösten ha kommit,
och det med besked.

Värmepumpsfilter
I dag har ni fått nya filter till
värmepumparna.

Är det någon som har funderingar kring hur
dessa skall monteras, ta en kontakt med
någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter
hittar ni längst ner.

Cykelstölder
Från en av våra grannföreningar har det
rapporterats om cykelstölder. Cyklar som har
varit låsta, men ej fastlåsta i cykelställ eller
liknande, har lyfts iväg. Vi har inte fått några
rapporter om stölder i vår förening men se
gärna till att låsa fast era cyklar ordentligt
för att slippa tråkigheter.

Kräftskiva
Nu på lördag, den 30 augusti är det dags för
årliga kräftskivan, information har lämnats
ut i era brevlådor.

Glöm inte att anmäla er, senast på onsdag!

Nycklar/Låscylindrar
Vid beställning av nya nycklar eller
låscylindrar, gör det genom kontakt med
styrelsen.

Bluffsamtal
En av våra medlemmar har blivit uppringd
av någon som påstår sig vilja komma in i
bostaden för att göra en så kallad
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Det är inget som styrelsen har beställt och
blir ni uppringda av någon i samma ärende,
låt bli att släppa in dem, hänvisa dem istället
till vår ordförande, Jonny Sandström.

Det samma gäller om ni blir uppringda för
kontroll av vattenmätare, elmätare eller
annat, skulle styrelsen beställa några sådana
arbeten kommer ni informeras om detta, av
den informationen kommer även framgå
vilket företag etc det är som skall utföra
eventuell kontroll.
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Ni når oss på mailadressen
styrelsen@brfgulmaran.se och ni är
självklart varmt välkomna att ringa på
hos någon av oss för att ställa frågor eller
komma med goda tankar och förslag.
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