
Info från styrelsen

Vi hoppas att alla har haft en trevlig julledighet. Nu har ett nytt år med nya 
möjligheter påbörjats. Första projektet ut för året är ombyggnaden gällande moloker 
som startar vecka 5. 

Den som har besökt våra trapphus på senare tid kanske även har märkt att vi numera 
har automatisk tändning i alla trapphus när man kommer in i entrén. Vi hoppas och 
tror att denna åtgärd ska göra vardagen lite lättare för alla och öka trygghetskänslan.
Under 2019 kommer även samtliga våra fastigheter att genomgå spolning av 
avloppsrören då det nu var några år sedan vi gjort det senast.

Vi vill även be alla att tänka på att källargångarna precis som trapphusen måste hållas
fria. Man får alltså inte ställa ut något i källargångarna som man inte får plats med i 
sitt eget förråd. Källargångarna kommer återigen att rensas inom kort. Den som vet 
med sig att den förvarar saker i källargången bör ta bort detta snarast. Vi får också 
många frågor om fläktarna. Om du är osäker på hur du ska sköta din fläkt på ett 
korrekt sätt kan du alltid kontakta styrelsen, vi har skriftligt material gällande detta. 
Och glöm inte att byta ut era fläktfilter minst en gång i halvåret, gärna oftare! 
Fläktfilter får du gratis av föreningen via styrelsen.

Föreningen är som bekant anslutet till stadsnätet via Openuniverse för utbud av 
bredband, telefoni och TV. Vi vill passa på att informera om att det nu har kommit 
flera nya samarbetspartners in till Openuniverse som har attraktiva erbjudanden. För 
att se vilket utbud som är tillgängligt för oss kan du gå in på: 
http://portalen.openuniverse.se/

En trevlig fortsättning önskar vi alla medlemmar!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Paradiset i Partille
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