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                       Hälsningar Styrelsen Brf Amorina 3 

Information från styrelsen i Brf Amorina 3  
- Det är mycket på gång! 
 
Dränering 
Arbetet med dräneringen börjar bli färdigt och beräknas vara klart runt den 11 november.  
 

Renovering lilla tvättstugan 
Renoveringen av lilla tvättstugan beräknas vara klar i slutet av november. Inom kort hoppas vi 
dessutom ha ett digitalt bokningssystem för tvättstugorna.  
 

OVK 25-26 november 
Information om kommande OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) kommer i brevlådan inom ett 
par dagar. Där finns viktig information om vad som gäller inför kontrollen. Ett separat utskick från 
företaget AB Franska Bukten med information om tider, nycklar och tillträde, läggs också i brevlådan 
inom kort. Eventuellt görs även en brandskyddsöversyn i samband med dessa datum. Där de som 
saknar brandvarnare får sådana installerade. Mer information om detta kommer. 
 

Cykelrensning  
Med hjälp av företaget Cykelåtervinning börjar vi nu en utrensning av gamla ägarlösa cyklar. Alla 
boende har fått gula märkningstaggar i brevlådan och det kommer att finnas fler att hämta i 
cykelrummet om 1-2 veckor. Påminnelse kommer även att gå ut via mejl, hemsida och FB ca 5-6 
dagar innan cyklarna hämtas. 
 

Upprustning av cykelrum med början den 6 december 
I samband med cykelrensningen renoveras det inre cykelrummet på Love-sidan och vi öppnar upp 
ett nytt mindre cykelrum med ingång på utsidan av huset (vid lilla trappan på västra sidan). I 
samband renoveringen av det inre cykelrummet kommer vi att flytta cyklar till det nya cykelrummet 
med ingång utifrån, men även till värmecentralen mitt emot stora tvättstugan. Om det finns någon 
som vet att de inte kommer använda sina cyklar from 6 december och någon/några veckor framåt, 
hör gärna av er till styrelsen (styrelsen@amorina3.se) så kan vi ställa dessa i värmecentralen under 

renoveringstiden. Vi tittar även på lösningar för smart cykelförvaring i samband med upprustningen. 
 

Julgransfötter 
Det har grävts och borrats en del de sista dagarna på båda sidor av huset. Resultatet av detta är att 
vi nu har två permanenta julgransfötter, där vi stabilt kan placera julgranar med belysning för en 
trevligare trädgård under den mörka vinterperioden. 
 

Övernattningslägenheten avstängd from vecka 3 
From vecka 3 och cirka två månader framåt har vi tagit bort möjligheten att kunna boka 
övernattningslägenheten. Det är flera saker som måste åtgärdas inom kort. Dessutom är 
lägenhetens renoveringsbehov i allmänhet stort, vilket gör att vi med största sannolikhet tar beslut 
att totalrenovera övernattningslägenheten under dessa 2 månader. Mer information kommer 
löpande. - OBSERVERA ATT BASTUN EJ KAN/FÅR ANVÄNDAS FRAM TILL DESS. 
 

Vi hoppas på förståelse för att det är lite rörigt en period!  
Resultatet kommer att bli väldigt bra! 
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