
Info från styrelsen

Vintern närmar sig med raska steg och vi i föreningen gör vårt bästa för att förbereda 
oss för det. Fasadtvätt har genomförts på Besebäcksstigen 5-9 och till våren kommer 
även fasaden att målas om.

En intresseanmälan för inglasning av balkonger gick i oktober ut till alla bostadsrätter
med balkong i föreningen. Då över 70 % av de tillfrågade inte vill glasa in sina 
balkonger kommer föreningen inte att söka bygglov för detta.

Dagarna blir kortare och det blir då även mörkare i våra trapphus. Vi kommer därför 
att installera rörelsevakter för belysningen på entréplan i samtliga trapphus (inte 
loftgångarna) för att det ska kännas tryggt och säkert när man kommer in i våra 
entréer.

Vid en dörrknackning som genomfördes under hösten noterades det att många 
dörrklockor verkar vara ur funktion och vi vill därför upplysa om att ni kan felanmäla
dessa till SBC om det skulle vara så att er dörrklocka inte fungerar.

Vi vill även påminna om att all rastning av hundar är strängeligen förbjuden på vår 
fina innergård. Det har kommit till styrelsens kännedom att rastning på innergården 
återigen har förekommit och detta är alltså inte tillåtet.

Vi har även blivit uppmärksammade på att det slängs mycket otillåtet skräp i 
soprummet. Detta blir en merkostnad för föreningen. Det finns återvinningsstation på 
andra sidan vägen bakom restaurang Mantram och allt som inte är hushållssopor ska 
slängas där eller tas till återvinningscentralen i Öjersjö. Till denna information 
bifogas en liten sopsorteringsguide.

Det är snart första advent och då är det mysigt att tända ljus. Vi vill därför påminna er
om att testa era brandvarnare och se till att byta batterier i dessa om de är slut.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Paradiset i Partille
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