Februari 2019

SENASTE NYTT I BRF PRINSESSAN
Är det redan dags för ett nytt nyhetsbrev, undrar ni. Jajamensan, säger vi. Här
händer det grejer!

NY VICEVÄRD FRÅN OCH MED DEN 1 FEBRUARI
På fredagen den 1 februari får föreningen en ny vicevärd och teknisk förvaltare. Han
heter Kenneth Berglund och arbetar på uppdrag för föreningen genom Castor. Till
Kenneth kan ni vända er med frågor som rör exempelvis:
➢
➢
➢
➢

lokaler
garage och p-platser
avflyttningsbesiktningar
renovering och ombyggnation

Kenneth kommer att vara i tjänst måndag till torsdag mellan kl 07.00 till 16.00, samt på fredagar
mellan 07.00 och 14.00. Ni når honom på telefonnummer 070 – 600 9653 eller via mejl till
kenneth.berglund@castor.se.
Alla felanmälningar gör ni som vanligt till NKG på nummer: 0771 – 11 4040.
Fakturafrågor ställer ni lämpligast till vår handläggare Carina Bengtsson på Castor. Carina når ni på
telefonnummer: 060 – 64 47 07 eller via mejl till carina.bengtsson@castor.se.
TRÅNGSUNDS TRÄDGÅRD - OCH FASTIGHET (TTF) TAR ÖVER SNÖRÖJNING EN
Varken gräsklippningen eller snöröjningen har fungerat bra det senaste året och därför valde
föreningen att med omedelbar verkan att bryta kontraktet med Plectra mark och trädgård under
vecka 2. Snöröjningen har istället tagits över av Trångsunds trädgård och fastighet (TTF), som med
kort varsel kunde rycka in och hjälpa oss.
Upphandlingen av en ny entreprenör för markskötseln pågår.
VÄNTAR DU OCKSÅ PÅ VARMT VATTEN?
Varmvattencirkulationen i låghuset fungerar inte som den ska. NKG är i full gång med en felsökning
som kan ta tid då det är flera olika slags komponenter som behöver undersökas och/eller bytas ut.
Fortsättning följer.
ÄNTLIGEN FUNGERAR UTEBE LYSNINGEN
Den nya utebelysningen är monterad och klar. Dock behöver armaturerna vid parkeringen bakom
låghuset justeras en aning, eftersom ljuskäglorna inte når riktigt ända fram till garagen. Räcker inte
justeringen till kan vi behöva komplettera med ytterligare belysning på garageväggen. Fortsättning
följer således även där.
Ta det lugnt på snö och is!

Vänliga hälsningar från
Iréne, Ruben, Birgitta, Micke,
Marcus och Veronica

