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E-mail: styrelsen@brfmasangen.se. Hemsida: www.brfmasangen.se

VÄLKOMMEN ÖNSKAR VI våra nya medlemmar
Fredrik & Malin Granat TS29B, Lee Westholm & Nicsson Pereira TS7D och
Jonas Segelfeldt TS12D

VÅRTRÄFF
Snart är det dags för vårträff. Vi utför mindre reparationer och röjer upp efter vintern. Som
vanligt bjuds det på fika och grillad korv och lita andra skojiga aktiviteter. Samling Lördag 4:e
maj kl 10.00 utanför cykelförrådet vid Timmerslätt 31.

SKADEDJUR i GARAGEN
Vi har haft påhälsning av råttor i en av våra garagelängor, det gäller garagelängan lgh 282289. Nomor (skadedjursbekämpningsbolag) har varit här och satt in råttfällor i en del av
garagen och även tätat garaget närmast föreningens förråd samt byggt en tröskel till
förrådsdörren, för att täta den glipa som tidigare fanns i nedre kanten på dörren.
Vad gäller försäkring för de skador som kan åsamkas av skadedjur så täcks dessa ej av
föreningens försäkring.
Vår kontaktperson på Moderna försäkringar har förklarat för oss vad som gäller i aktuellt fall;
enligt dem täcks inte skador på/i bilen även om den har varit parkerad i föreningens garage
utan det är bilförsäkringen som ska ta de kostnaderna. Detta kan likställas med om du
parkerar i ett stort parkeringshus och får skador på/i bilen, då får man vända sig till sitt
försäkringsbolag där man har sin bil försäkrad, inte till parkeringshusets försäkringsbolag.
Dock verkar det som om vissa skador är undantagna i många bilförsäkringar, ex. skador
orsakade av skadedjur. Vi rekommenderar därför att ni ser över era bilförsäkringar och om
det är möjligt att teckna en tillvalsförsäkring som täcker den här typen av skador. Alternativt
byta försäkringsbolag.
Ni är välkomna att ringa HSB:s kontakt på Moderna försäkringar om ni har frågor, Tomas
Karlsson 070-777 69 18 (han är ledig på måndagar).
SOLENERGI
Enligt beslut på senaste årsstämman om att påbörja projektering för installation/montering
av solpaneler/bergvärme så är detta projekteringsarbete nu i gång.

BREDBAND OCH FIBER
Offerter är nu mottagna från olika leverantörer. Styrelsen kommer nu att sammanfatta
dessa och vid ett senare tillfälle informera kring de olika alternativen som finns.
BIDRAGET FÖR BADRUMSRENOVERING TAS BORT
Styrelsen har beslutat att bidraget för badrumsrenovering tas bort fr o m 1:a November
2019. Detta eftersom bidraget är litet (3 500 kr) i förhållande till totala kostnaden för att
renovera ett badrum och då administrationen av bidraget har blivit väldigt svår att hantera.
NYA HEMSIDAN ÄR UPPE
Nya hemsidan är nu uppe. Ta gärna en titt på www.brfmasangen.se. Här finns det mesta om
vad som gäller vid renoveringar, ansvarsfördelning, föreningens stadgar och aktuella
händelser i föreningen mm. Saknar du någon information eller har förslag på innehåll?
Kontakta styrelsen på styrelsen@brfmasangen.se
FELANMÄLAN
Vi vill påminna om att all felanmälan görs via formuläret på vår hemsida
www.brfmasangen.se , och inte via styrelsemejlen. Du hittar formuläret genom att klicka på
Felanmälan som finns en bit ner på första sidan. För er som ej har möjlighet att gå in via
hemsidan kan ringa och felanmäla via HSB växel 010-442 20 00.

VID RENOVERING
Tänk på att vara ute i god tid vid ev renoveringar. Detta innebär att ansökan om
godkännande för renovering behöver vara styrelsen tillhanda minst en månad innan
planerad renovering, något som är bra att känna till så ni hinner få ett godkännande innan
byggstart. Anledningen till detta är att sådana beslut tas vid våra styrelsemöten och kan ej
tas av enskild styrelsemedlem. Glöm inte att läsa all information kring er renovering som
finns på hemsidan, där finns också blanketter förfrågan av renovering.

INBROTT I FÖRENINGSLOKALERNA
Vi vill informera om att vi tyvärr har haft inbrott i våra föreningslokaler någon gång under
natten mellan fredagen den 12 och lördagen den 13 april. Om ni ser något som händer i
området meddela gärna oss i styrelsen och även era grannar. Hälsa gärna på alla som ni
möter och meddela gärna era grannar om ni skall resa bort. För er som ej är med i maillistan
för att få information via vår grannsamverkan kontakta styrelsen så ordnar vi så att ni
kommer med.
Efter allt tråkigt som har hänt så hoppas vi på att det är många av er som vill komma och
vara med på vår trevliga vårträff lördagen den 4 maj, då vi gör det fint i vårt område och
myser tillsammans, stora som små. För er som är nya och inte varit med förut så får ni vid
detta tillfälle möjlighet till att träffa flera av era nya grannar!

