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Hemsida	  klar!	  
Vi	  har	  tagit	  fram	  en	  hemsida	  där	  man	  kan	  hitta	  
information	  om	  allt	  som	  rör	  vår	  förening.	  Det	  
är	  meningen	  att	  ni	  lätt	  ska	  kunna	  söka	  
information	  eller	  hitta	  kontaktuppgifter	  till	  
ansvariga	  i	  föreningen.	  Gå	  gärna	  in	  och	  titta	  
och	  se	  om	  ni	  saknar	  någon	  information.	  På	  
kontaktsidan	  finns	  ett	  formulär	  som	  man	  kan	  
kontakta	  oss	  via,	  så	  svarar	  vi	  via	  mail	  sedan.	  
	  
Hemsidan	  är	  till	  för	  oss	  medlemmar	  men	  även	  
för	  de	  som	  funderar	  på	  att	  flytta	  hit,	  så	  lämna	  
adressen	  till	  din	  mäklare	  om	  du	  ska	  sälja!	  
	  
Adressen	  är:	  brfboren3.com	  

	  
Underhåll	  under	  sommaren	  
Ständigt	  pågår	  ett	  underhållsarbete	  av	  husen.	  
Under	  sommaren	  har	  vi	  rensar	  hängrännorna	  
från	  löv	  och	  grenar.	  Vindskivebeslagen	  är	  
bytta	  där	  de	  var	  dåliga	  och	  spiken	  har	  blivit	  
utbytt	  mot	  skruv	  för	  att	  sitta	  bättre	  när	  det	  
stormar.	  	  
	  

Renoveringar	  snart	  
Just	  nu	  ser	  vi	  över	  väggen	  på	  kortsidan	  mot	  
uteplatsen	  som	  har	  blivit	  skadad	  av	  solen.	  
Väggen	  har	  blivit	  lagad	  vid	  flera	  tillfällen	  och	  
puts	  har	  börjat	  ramla	  ner.	  Vi	  tar	  in	  offerter	  för	  
att	  byta	  ut	  putsen	  på	  hela	  väggen	  och	  se	  till	  så	  
att	  den	  håller	  bättre	  i	  framtiden.	  Planen	  är	  att	  
detta	  ska	  åtgärdas	  senast	  i	  vår.	  
	  
	  

	  

Höstens	  städdag	  lördagen	  18	  okt	  
Nu	  är	  det	  dags	  för	  oss	  alla	  att	  boka	  in	  höstens	  
städdag,	  lördagen	  den	  18	  oktober	  kl.10	  samlas	  
vi	  vid	  uteplatsen.	  Lena	  kommer	  att	  sätta	  upp	  
en	  TO-‐DO	  lista	  veckan	  innan	  så	  att	  du	  som	  inte	  
har	  möjlighet	  just	  den	  18	  okt	  kan	  hjälpa	  till	  
tidigare	  i	  veckan.	  Alla	  trädgårdsredskap	  finns	  i	  
trädgårdsförrådet	  i	  källaren	  vid	  port	  42.	  
	  
Är	  det	  något	  särkilt	  du	  tycker	  att	  vi	  ska	  göra?	  
Kontakta	  Lena	  så	  tar	  hon	  med	  det	  på	  TO-‐DO	  
listan!	  
	  
I	  vanlig	  ordning	  så	  avslutar	  vi	  med	  lite	  
korvgrillning	  och	  bullar!	  

	  


