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LANTNYTT
Erbjudande av laddbox:
De laddare för elbil som föreningen
erbjuder är av den typ som i
allmänhet används av
bostadsrättsföreningar och
villaägare, det kommer inte att vara
några snabbladdare som fyller en
Tesla medan man äter lunch utan
långsammare laddare som
fortfarande kommer att fungera bra
för att ladda över natten så man kan
ta sig till jobbet.
Föreningen sköter beställning samt
kostnader för produkt och
installation. Föreningen ansöker om
statligt bidrag för installation av
ladd-boxar. För år 2021 finns ett
bidrag som ger högst 50% rabatt
vid installation. Hur det ser ut med
subventioner nästa år vet vi
inte. Priset om man har bilen i
carport är 995 kr i 12 månader,
sedan 100 kr per månad och har
man parkering vid egen lägenhet
koster det 695 kr i 12 månader,
sedan 100 kr per månad.
Intresserad? Kontakta då styrelsen.

Hemförsäkring:
Du vet väl att du som boende i Brf
Lantgården behöver teckna en
hemförsäkring som täcker ditt
lösöre.
Bor du dessutom i bostadsrätt så
behöver du ett bostadsrättstillägg
som täcker de fasta interiörer och
inredning, där bostadsrättshavaren
har underhålls- och
reparationssansvar.

Bostadsrättstillägget är ett
komplement till hemförsäkringen
och ligger ovanpå den vanliga
hemförsäkringen. I en del
föreningar tecknas detta tillägg
gemensamt men det gäller alltså
inte hos oss.

För allas vår trivsel:
Brf Lantgården strävar efter att höja
standarden i vårt område. Alla
medlemmar måste bidra för att det
ska vara välvårdat och se tilltalande
ut, både för oss själva och även för
de som promenerar förbi. Ett arbete
pågår nu med att utföra en kontroll
av hela vårt område och se att
föreningens ordningsregler följs
gällande uteplatserna. Så vänligen
kontrollera och åtgärda er
växtlighet, skicket på staket och
rensa upp om ni har sopor på er
uteplats. Föreningens
ordningsregler kring detta finns att
läsa på vår hemsida.

Soprummen:
Inom kort kommer alla våra soprum
grovstädas, och vi vill påminna alla
om att se till att soprummen förblir
rena och fina. Alla ansvarar för att
sina sopor sorteras och hamnar i
rätt kärl. Sopor som inte får slängas
i våra soprum måste man själv
ombesörja att de kommer till rätt
återvinningscentral.

Städdagar:
16 – 17 oktober är det dags för
städdagar, separat inbjudan
kommer.
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