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December 2010 Vintern är här igen

Timers
Snö och kyla sedan november - vi kanske till och med får en vit jul i år igen?
Då kylan ligger på använder allt fler av oss kupé- och motorvärmare i våra Carports. Vi har 
upptäckt att flertalet inkopplingsur (Timers) har slutat att fungera. Vi håller som bäst på att köpa in 
nya och ersätta de trasiga. Tills dess ber vi er att använda egen timer eller utnyttja inkopplingarna 
med måtta.

Snöröjning - fastighetsägarens ansvar
Samfälligheten har ansvar att sköta snöröjning för våra allmänna ytor. Dessutom kommer de ytor 
som ligger mot kommunens gator också att snörjas. Dock vill vi påminna om att varje 
fastighetsägare har ansvar att se till att även ytan framför er egen fastighet, dvs trottoar mot 
kommunens mark. Ni måste hjälpa till att röja/sanda/halkbekämpa själva om inte snöröjningen är 
utförd till fullo.
Se artikel i UNT som berör detta: 
http://www.unt.se/debatt/snorojningen---ett-stallningskrig-1156015.aspx

Juletider - ökad brandrisk
Då juletid betyder att vi även använder levande ljus för att höja stämningen ökar risken för 
brandtillbud.
Att bo i radhus/kedjehus medför ökat ansvar. Vi vill be alla fastighetsägare att öka säkerheten och 
se till att ni är förberedda om olyckan skulle vara framme.
Komplettera gärna era hem med brandvarnare och brandsläckare.
Läs mera om allmän brandskyddsinformation här. 
En annan påminnelse är att kontrollera elektriskutrustning i era fastigheter. Vi vill påminna om att 
elektriska installationer ska följa de riktlinjer som finns och utföras på fackmannamässigt sätt. 
Här kan ni läsa mer om vad som gäller:
http://www.viivilla.se/Sakerhet-Skador/El/Elarbeten-detta-far-du-gora-sjalv.aspx

Vad händer början 2011
Styrelsen förbereder underhållsplanen för 2011 och planerar inför Årsmötet i april samt sätter 
budgetförslag.
Styrelsemöte sker i mitten av januari 2011.
Renovering av Carporttak närmast järnvägen påbörjas så fort snön försvunnit.

God Jul & Gott Nytt år önskas alla av Styrelsen

Ordförande
Erik Jonzon
2010-12-19

Uppdaterad hemsida
Senaste nytt publicerar vi löpande på hemsidan. Surfa in på http://www.birgitbertil.se 
Nyhetsbrevet via din e-post?
Anmäl ditt intresse för att få vårt Nyhetsbrev via din e-post till: info@birgitbertil.se 
__________________________________________________________
Anmäl ägarbyte
Flyttar du eller är nyinflyttad? Anmäl ägarbyte via blankett (hittas på hemsidan: 
Använd denna blankett  Eller ange denna adress i webbläsaren:
http://www.birgitbertil.se/BirgitBertil/Ladda_ner_&_Länkar_files/Ny_medlem_Birg-Bertil.pdf 
Denna ska skrivas under av Styrelsen.
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