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Efter förra årets målningsarbete så ser våra hus så fina
ut och utbytet av de vita skivorna till panel verkar de
flesta vara överens om att det blev ett stort lyft.

Värmepannor
Hermenius som har skött servicen på våra
värmepannor har gått i konkurs. Redan i höstas har
några av våra medlemmar varit i kontakt med ETB
Värme för att låta dem serva pannorna istället och det
har fungerat bra.
Vi har nu en överenskommelse med ETB Värme att
alla våra medlemma kan kontakta dem direkt vid
behov och kontakten behöver inte gå igenom styrelsen
eller HSB.
Numret till ETB Värme är 031-704 23 60. Ni kommer
till ett knappval där ni ska trycka 2 för att komma till
service. Uppge ert namn och adress och att ni tillhör
Brf Gulmåran. Faktura skickas till föreningen.

Målning
De flesta husen målades under 2017 och besiktningen
som gjordes i november visade att det såg väldigt bra
ut. Tre hus och sju förråd återstår och de kommer att
målas under våren. Mer information kommer till
berörda när det närmar sig.

Våren
Under våren tänkte vi ordna en fixardag då vi
gemensamt fixar till våra gemensamma grönytor och
träd.
Vi kommer då att köpa in vax till dörrarna och olja
till ställen runt soptunnorna så att var och en kan fixa
till vid sitt hus. Sittmöbeln vid sandlådan behöver
också fräschas upp. I samband med fixardagen
tänkte vi slå upp partytälten och ordna knytkalas!
Mera information kommer framåt våren.
Kommer ni på något mer som behöver ordnas
gemensamt så säg gärna till så kan vi förbereda det
också.

Övrigt
Avgiften har varit oförändrad länge och trots det
stora målningsarbetet under 2017 så är de
oförändrade även 2018. För att klara
underhållsplanen i framtiden så kan vi behöva höja
avgiften inom 1-3 år, men det är inget som är
bestämt än.
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