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OBS: Driftia har aviserat akut vattenavstängning.
Tisdag 10/11 kl. 12-15.30. Pga vattenläcka.
Gäller trappuppgång 10-16. Se info i entrén.
Nyinflyttade
Under senaste året är det rätt många nya som
flyttat in i lägenheter i föreningen. Välkomna!
Vi är stolta över vårt bostadsområde och hoppas
att ni kommer trivas på Domarvägen.
För frågor går det alltid bra att kontakta
styrelsen via mail: styrelsen@brfgraddhyllan.se
eller med en lapp i brevlådan för medlemmar,
utanför port 20.
Vi lägger löpande ut information på hemsidan:
www.brfgraddhyllan.se Där finns även en
separat flik för nyinflyttade med mycket av den
info som man kan behöva i början.
Ny ekonomisk förvaltare
Styrelsen har sagt upp nuvarande avtal med
Restate från och med årsskiftet. Ett stort arbete
har genomförts med att jämföra olika förvaltare
och nu är ett avtal tecknat med SBC, Sveriges
BostadsrättsCentrum AB.

Adventsfika
Precis som förra året så bjuder styrelsen in till
adventsfika. Vi vill bjuda in till en trevlig stund
där man får möjlighet att träffa oss i styrelsen.
Självklart går det bra att ställa frågor eller ta
upp saker man funderat över.
Välkommen söndagen den 6/12.
Styrelserummet är öppet mellan 16 och 18 på
eftermiddagen. Ingång via källardörren på
baksidan av port 20.
OVK
Nu har entreprenören som ska utföra
ventilationsrengöringen inför OVKn aviserat med
lappar i brevlådorna om vilka dagar som de
kommer arbeta i respektive lägenhet.

Det är viktigt att alla lämnar tillträde till sin
lägenhet för arbetet. Det är man skyldig till.
Man lämnar tillträde genom att antingen vara
hemma eller genom att sätta fast nyckel i
kedjan i tubsystemet som finns i ytterdörren.
Vi tror att SBC på ett bra sätt kommer kunna
(Tänk på att lämna nyckel även till överlåset om
motsvara de behov och förväntningar som vi har du använder det.)
från en ekonomisk förvaltare.
Tack till Johan
Det kommer innebära nytt bankgironummer för Under november så flyttar vår styrelsemedlem
inbetalning av avgifter, men vi återkommer med Johan Fjellman ifrån Domarvägen och avslutar
mer information när det blir aktuellt med de nya därmed sitt engagemang i styrelsearbetet.
numren och uppgifterna.
Johan har varit aktiv styrelseledamot i flera år
och sedan i somras funnits med som suppleant.
Motorvärmare
Nu är säsongen igång när många använder
Vi vill rikta ett stort tack till Johan för insatserna
motorvärmaruttagen vid parkeringsplatserna.
för föreningen och samtidigt önska lycka till i
nya bostaden till både Johan och hans familj.
Tänk på att det inte är tillåtet att låta sladden
hänga löst från uttaget. Den måste alltid vara
kopplad till bilen om den sitter i
Med vänlig hälsning
motorvärmaruttaget. Detta för allas säkerhet.
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