Kvarnholmen 2020-03-08
Hej gamla och nya Silo-bor!
Här kommer en uppdatering från styrelsen om vad som händer i vårt hus.
Underhåll
Styrelsen ser löpande över underhållningsbehovet av vår fina fastighet och har beslutat att
utöver den ommålning som nu gjorts på både entréplan och våning 8, kommer boning av golven
i entréhallarna genomförs under våren. Även golvet i gemensamhetslokalen är slitet och behöver
slipas samt ytbehandlas, vilket vi tar in offert för i skrivande stund och åtgärdar inom kort.
Om du ska ha visning av din lägenhet…
För att undvika att vår port ställs upp under flera timmar genom olika kreativa tilltag av
mäklare, såsom tejp på låset, rep kring handtag mm, har vi nu beställt uppställningsnycklar som
ska användas av mäklare i samband med visning. Meddela er mäklare detta och be dem kontakta
styrelsen för att kvittera ut en uppställningsnyckel inför er visning.
Livet utan portkod fortsätter
Då ytterst få synpunkter inkom under testperioden utan portkod, har styrelsen beslutat att
föreningen fortsätter utan portkod. Det som har påtalats är att det är både dåligt ljud och ljus i
porttelefonens display. För att åtgärda detta kommer koddosan vinklas upp något, så att både
ljud och ljus reflekteras bättre.
Nytt utrymme att disponera – vad önskas!?
En dörr har monterats i teknikutrymmet på entréplanet för att skilja undercentralen från
förvaringsutrymmet utanför, vilket ger oss en tidigare oanvändbar yta att nu disponera till bra
ändamål. Har du förslag eller önskemål på vad utrymmet ska kunna användas till, maila oss!
Tycker du det varit skralt i skåpen i festvåningen?
Då har du haft rätt. Lokalgruppen uppmärksammade att det saknades en hel del inventarier i
festvåningen, så detta har nu åtgärdats och inventarierna är inhandlade och utplacerade på plan
10 och 11.
Obekanta ansikten i soprummet?
Styrelsen har på förfrågan godkänt att låta vår grannförening Hamnkontoret använda våra
återvinningskärl för papper, metall och plastförpackningar samt glas, så därför kanske ni
springer in i tidigare obekanta personer i soprummet.
Vem kan svara på mina frågor om föreningen?
http://www.brfsilo.se/ föreningens hemsida. Är det något som saknas där, eller som inte är
korrekt, hör av er till Joakim Wistmar (joakim.wistmar@gmail.com) eller till styrelsens epostadress: styrelsen@brfsilo.se.

