
Info från styrelsen

Hösten är snart här och därmed är det även dags för städdag. Lördag 14/10 träffas vi 
kl 11.00 på innergården. Den här gången kommer det även att finnas en container 
tillgänglig för er som behöver slänga större saker.

Gastons urmakeri har nu öppnat i lokalen i Sylviahuset och efter årsskiftet får vi en 
till ny hyresgäst i form av Annas Nails & Glitter som tar över lokalen som Lanova 
hudvård tidigare haft.

Vi har fått många frågor om underhållsplanen under sommaren. Om man vill se den i 
fullt format finns den att ladda ner på vår hemsida.(notera att vissa årtal har blivit 
förskjutna pga akuta reparationer så som hissbytet på Besebäcksstigen 1 som fick 
prioriteras) Nedan följer en lite förkortad version av vad som planeras att göras under
de 5 kommande åren. Takarbetet på Besebäcksstigen 1-3 är färdigt och inväntar bara 
en slutbesiktning. 

Målning av ytterdörrar och hissdörrar  (september 2017)
Målning av balkonger Paradisvägen 4-6 (offertarbete pågår)
Byte av postbox Besebäcksstigen 5-9 (beställningsarbete inlett)
Målning av tak Paradisvägen 4-6 (2018)
Byte av termostatventiler (2018)
Puts Villa Sylvia (2018)
Målning av tak Besebäcksstigen 5-9 (2020)
Målning av tak Paradisvägen 2 (2020)
Målning av tak miljöhus (2020)
Stammar Villa Sylvia (2021)

Vad har hänt sedan årsmötet?

På årsmötet hade en rad motioner inkommit varav några fick bifall och några avslag. 
Grinden till källarnedgången Besebäcksstigen 5 sitter uppe sedan några veckor 
tillbaka. Cykelställ för väggförvaring av cyklar till cykelrummet har beställts och det 
första sitter redan nu uppe. Alla lån som var på väg att löpa ut är nu omförhandlade 
och vi har fått en mycket mer fördelaktig ränta och kan därmed spara en del pengar 
som istället kan användas till det löpande underhållet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Paradiset i Partille

Kontakt styrelsen:  Kontakt fastighetsskötsel:
epost: styrelsen@brfparadisetipartille.se epost: kundtjanst@sbc.se
telnr: 0760252537 telnr: 0771-722 722

mailto:kundtjanst@sbc.se
mailto:styrelsen@brfparadisetipartille.se

