
 

 
 

  

Brf Felicia Strand – Medlemsbrev oktober 2019 

Hej alla medlemmar! Här kommer några rader från styrelsen. 

  

 

SUMMERING AV STÄDDAGEN 

Stort tack till alla som bidrog innan och under själva städdagen! Tillsammans lyckades vi genomföra samtliga 

arbetsuppgifter som vi hade på listan. Nu är det städat i cykelgaraget, källargångarna, soprummen, hissarna 

och tvättstugan. Fönstren i portuppgångarna är rena. Vi kan se fram mot att en massa nya blommor på 

gräsmattan mot parterren till våren. Rabatterna är uppsnyggade och kan förhoppningsvis vara så även 

fortsättningsvis. Tyvärr har vi ett problem med att folk som har bråttom går rakt igenom rabatterna. Säg gärna 

till om du ser någon ta genvägen över våra planteringar     .  

 

Det gjordes ett krafttag för att försöka ge nytt liv åt gräsmattan vid lekplatsen. Avspärrningen får vara kvar ett 

tag så hoppas vi att gräset ska kunna växa sig kraftigt frampå vårkanten.  

 

SOPSORTERING  

Det är verkligen roligt att se vilken bra ordning vi nu med gemensamma krafter har lyckats få det i våra 

soprum. Ett tips till er som anlitar städfirma är att kolla att deras personal har fått instruktioner om att vi har 

sopsortering och vilka olika kärl som finns.  

 

DÖRRAR OCH INBROTT 

Vi har varit förskonade från inbrott i vår förening under en längre tid och så vill vi ju gärna att det fortsätter. 

Tänk på att inte lämna dörrar till cykelgarage, i källargångarna etc uppställda längre tid än nödvändigt. Om du 

ser en port/dörr som är uppställd utan att någon person är i närheten – stäng den.  
 

DIALOG MELLAN MEDLEMMAR I FÖRENINGEN OCH STYRELSEN  

Du vet väl att du som medlem kan komma i kontakt med 

styrelsen genom att maila på brffeliciastrand@gmail.com. 

Vi har en rullande mailbevakning så det är alltid någon som 

hanterar din fråga. Vissa frågor kan dock behöva behandlas 

av hela styrelsen på nästa sammanträde och då kan det som 

längst ta upp till en månad innan du får ett besked.  

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen BRF Felicia Strand 

 

Epost: brffeliciastrand@gmail.com,  

hemsida: http://brffeliciastrand.se/  
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