BRF.Pyramiden

Infoblad april 2019

Hej kära medlemmar!
Här kommer ännu ett infoblad från styrelsen. Vi hoppas att ni kunnat börja njuta av vårsolen.

Innergården
Vi vill påminna om vår vackra
innergård, stolar och bord är
framplockade och om man vill grilla
finns grillgallerna i källaren i hus 32.
Källarnedgång närmast grillplatsen
på hylla mittemot bastun.
Staket vid hus 32
På stämman 27 februari beslutades
det att det skulle sättas upp staket
längs med grusgången intill hus 32,
så att befintliga staket kopplas
samman.
Loppis
Vi planerar loppis i slutet av våren,
början av sommaren. Om man har idéer kan man kontakta oss. Mer info kommer senare.
Container
Vi vill påminna om att vi har en container bakom hus 36. Denna kommer tillfälligt tas bort mellan
25/4-25/6. Du använder din egen nyckel för att öppna Containern.
Gymmet uppgraderat
Vi har köpt in nya vikter och lite annat till gymmet. Ny dammsugare ämnad för gymmet kommer
också köpas in. Har du inte tidigare använt gymmet, kostar det en engångsavgift på 300 kr och 500
kr i nyckelpant.
Kamerabevakning
Vi har beslutat om kameraövervakning av våra entréporter. Detta eftersom vi har haft några
lägenhetsinbrott på sista tiden. Kabeldragningen är klar och kamerorna är på plats inom några
veckor.
Fler solpaneler
Inom kort ska även hus 36 förses med solpaneler.
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Odlingslådor
Vi har sedan några år tillbaka odlingslådor bakom hus 34. Ni som har lådor kommer bli kontaktade
via mail och måste svara om ni vill fortsätta odla eller inte. Ni som vill börja odla men som inte
gjort det tidigare är välkomna att kontakta Jeanette Valcich på Tfn:0737-17 85 56 eller via E-post
jeanette.valcich@gmail.com.
Vicevärdskontoret stängt 1 maj
Vi gör ett uppehåll med vicevärdskontoret onsdagen den 1 maj. Vi kör sedan vidare 15, 29 maj och
12 juni. Tiden är som vanligt 18.00 till 19.00. Du hittar även mycket information på vår hemsida
och vi finns också på Facebook.

Glad Påsk önskar
styrelsen!!
www.brfpyramiden.se
styrelsen@brfpyramiden.se
facebook.com/brfpyramidenmalmo
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