Hej alla boende i Vinterviken!
Här kommer nyhetsbrevet för september 2020

Bokning av lokalen/övernattningslägenheten
Vi har en ny mejladress för bokning av lokalen: brfvinterviken.lokal@gmail.com, vi
kommer att uppdatera informationen på hemsidan och i portarna.

Höstens städdag
Kommer att genomföras på samma sätt som vårens städning, dvs att varje port blir
tilldelade uppgifter som delas upp sinsemellan. Utskick via mejl kommer. Tack för att
ni deltar och tar ansvar för våra gemensamma utrymmen!

Cykel & förrådsrensning
De cyklarna som varit uppmärkta och som fortfarande har lapp kvar förvarar vi tills
den 31 december 2020 och därefter kommer dem att skänkas.
De cyklar som har punktering har vi parkerat längst in, detta så att de cyklar som
används mer frekvent kan använda utrymmet
Föreningens förråd i portarna 130 och 132 har städats, hör av er om ni saknar något
som ni förvarat där. Dessa förråd är inte till för egen privat förvaring utan endast för
föreningen. Privat förvaring får ske i era egna förråd.

OVK
Franska Bukten ska nästa vecka göra den sista finjusteringen av vår ventilation.
Information har lämnats i era brevlådor. Tiderna som gäller är:
Port 128, måndag 14 sept & tisdag 15 sept, kl 08.00-16.00
Port 130, onsdag 16 sept & torsdag 16 sept kl 08.00-16.00
Port 132, måndag 21 sept & tisdag 22 sept kl 08.00-16.00

Avloppstunnel
I mitten av vecka 43 kommer Stockholm Stad att påbörja detta projekt. NCC kommer

att utföra grävarbete samt återställning. Vissa delar av gräsmattan på mattan samt
två parkeringsplatser kommer att beröras. (Information till dessa boende har gått ut
separat)

Brandinfart
Vi har flera gånger påmint att infarten vid grinden nära porten 132 är en brandinfart
och där råder parkeringsförbud, tyvärr så följs och respekteras detta inte, vilket är
väldigt tråkigt. Om inte det blir en förbättring så kommer vi att behöva ta en kostnad
på vår förening för att installera en s.k. räddningstjänststolpe där som inte gör det
möjligt alls för parkering.

Trädgårds & planterinsggrupp
Finns det något intresse för att starta en trädgårds & planteringsgrupp för BRF
Vinterviken så meddela gärna ert intresse i så fall till Maria Andersson på:
maria.a.brf@gmail.com

Må så gott och ha en fin höst,
Hälsningar Styrelsen

