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Målning av källargången under Centralvägen
Måndag 11 mars påbörjas målning av väggar och tak i källargången under Centralvägen. Även
golvet i den lilla tvättstugan vid Centralvägen 21 kommer att målas om. Liksom väggarna i
torkrummet i tvättstugan på Centralvägen 19 samt vissa ytor ute på lastkajen mot gården.

Rivning av källarförråd Centralvägen 17
De gamla förråden i källaren under Centralvägen 17 har rivits ut. Utrymmet kommer att målas
och sedan monteras burar av samma typ som redan finns i förrådsutrymmen under
Centralvägen 21.

Facebook gruppen BRF Rubinen 1
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att facebook gruppen är ett privat initiativ
av en medlem i föreningen och den saknar koppling till styrelsens verksamhet. De åsikter,
tankar och idéer som delas inom gruppen är således ingenting föreningens styrelse tar något
ansvar för.

Extra föreningsstämma tisdag 19 mars
Glöm inte att delta på den extra föreningsstämman som vi skickat ut kallelser till!
Medlemmarna ska på den ta ställning till huruvida vi ska acceptera offert från Vanovo rörande
omfattande ventilationsarbeten på Skytteholmsvägen 22-24.
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Nya skyltar uppsatta på gården
Vi har tidigare, efter önskemål från medlemmar, skrivit om att skyltar skulle sättas upp på
gården på husets baksida för att informera hundägare om att det inte är tillåtet att rasta sin
hund där. Dessa är nu på plats och vi hoppas de respekteras. Det har visat sig att många
hundägare tror att gräsmattan är kommunal mark.

Elen ska ses över i fastigheten
Styrelsen har beställt en genomgång av fastighetens elinstallationer. I samband med detta
kommer vi att påbörja ett arbete med att byta ut armaturer till energisnål belysning med
rörelsecensorer för att minska elförbrukningen. I vissa trappuppgångar finns redan denna typ
av belysning installerad. Nu påbörjas arbetet med att se till att hela fastigheten får samma typ
av modern, energisnål belysning.
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