Brf Lantgården

29 mars 2022

LANTNYTT
Ordningen i soprum/tvättstugor:

Vi uppmanar än en gång att hålla ordning i soprum och tvättstugor, läs och följ
anvisningarna på skyltarna som finns i soprummet, se till att inte slänga grovsopor och
miljöfarligt avfall, samt se till att vika ihop förpackningar och hålla rent på golvet.
Blir det inte bättring i vissa soprum så måste styrelsen fundera på alternativa metoder
för att få bättring på detta, t.ex. sätta upp kameror.

Städdagar:
Vi planerar för vårens städdagar helgen 23-24/4, kl. 10 båda dagarna, mer info
delas ut separat.

Gästladdplats:
Föreningen har skaffat en gästparkerningsplats med
möjlighet till elbils-laddning för föreningens medlemmar
och gäster, denna plats är vid soprummet i närheten av
Lantgårdsvägen 148. Man använder sig med en app från
EVcore där man kan betala sin laddning, appen finns
både för Android och iOS.

Stämman:
Den årliga stämman är planerad till 10/5 kl. 19:00-22:00, nytt för i år är att
årsredovisningen inte delas ut på papper med hänsyn till miljö och kostnader. Mer info
kommer i kallelsen.

Renew Ctrl:
På baksidan av detta nyhetsbrev finns info om en app som vår tekniska förvaltare
Renew har, där kan man felanmäla och även följa sin felanmälan.

Styrelsen önskar Glad Påsk!
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RENEW CTRL
- HJø LP ATT H¿ LLA KOLL P¿
DITT BOENDE
Du som bor i en bostadsrättsförening som förvaltas av oss har stor glädje av att ladda ner
vår app Renew CTRL. Appen hittar du i App store eller Google Play (sök på Renew CTRL).
Via appen kan du göra felanmälningar som du upptäcker i fastigheten eller hemmet och
även boka arbeten som du vill ha utfört i din egen bostad.
Felanmälningar och bokningar som görs via telefon kommer också visas där.
När du har skapat ett ärende kan du kommunicera med fastighetsskötaren och följa hans
arbete direkt i ärendet.
Du kan också logga in via en dator via https://ctrl.renewservice.se

Första gången du ska använda dig av Renew CTRL måste du registrera dig.
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