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Nyhetsbrev
BRF BOULEVARDEN
Styrelsen

Hej grannar!
Öppet hus
Pausas fortfarande pga smittläget. Vi önskar nya medlemmar välkomna. Vi uppmanar alla som har
några funderingar att först söka svaren på hemsidan hsbbrfboulevarden.se. Om de inte finns där
kontakta styrelsen via https://hsbbrfboulevarden.se.

Aktivitetsdag
Lördagen 17 april kl 10.00 kommer vi att ha en aktivitetsdag. Vi kommer bland annat att tvätta bort
alger från våra husväggar, röja sly i skogspartiet och ta upp och olja utemöblerna. Vi kommer att dela
upp oss i mindre grupper så att vi kan hålla bra avstånd till varandra med tanke på smittläget.
Vi ses på gården för utdelning av arbetsuppgifter. Ta gärna med långborstar för tvätt av väggar och
röjsaxar för röjning av sly. Vi kommer att införskaffa någon form av förtäring.

HSB Boendeservice
Vi skall inte längre kontakta Helene Karlsson för frågor om garageplatser, namnbyte och byte av
telefonnummer till port eller beställning av nycklar. I stället skall vi vända oss till HSB Boendeservice
010-442 20 00 boendeservice.gbg@hsb.se.

Takterrasserna
Det finns ett flertal problem med terrassernas tätskikt som upptäcktes vid en oberoende besiktning. Vi
har fått ett förslag till åtgärd på problemen från Skeppsviken via HSB. Förslaget går ut på att leda bort
vatten från taken, så att inte så mycket vatten kommer på terrasserna. Vi har avvisat förslaget eftersom
det inte åtgärdar grundproblemet med kvarstående vatten. Styrelsen fortsätter arbetet med att få till en
långsiktigt hållbar lösning.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Ny OVK kommer att göras 12 april i alla lägenheter som inte blev godkända vid förra OVK:n.
Bravida meddelar alla berörda lägenheter separat. Det är viktigt att de kan komma in i så många av
lägenheterna som möjligt. Om ni inte kan eller vill vara hemma när de kommer, så sätt låset i
serviceläge.

Städning i garaget
Garaget kommer att städas omkring månadsskiftet april/maj. Exakt datum kommer att meddelas
senare. Det är som vanligt väldigt viktig att alla bilar är borta i garaget under den tid som städningen
sker. Var vänlig och respektera detta.
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