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Hej Slottsbergare!
Den här sommaren hälsar vi ett antal nya medlemmar välkomna till föreningen:
Lgh. 1022 (Tg.16a) Christian & Malin Beijar → Sten &Christina Wasmouth från 22-06-29
Lgh. 0321 (Tg. 7) Sven-Erik Torgeby → Håkan & Ulla Fredriksson från 22-08-05
Lgh. 0111 (Tg. 3) Karolina Carenko → Gunilla Hedlund från 22-08-29
Lgh. 0121 (Tg. 3) Marie-Louise Bergqvist → Kent Norman, Berit Dyverfors från 22-09-19
Lgh. 1032 (Tg. 16b) Jesper Nörregard & Christine Sävervall → Helena Ljungberg ?

Gästlägenhet...
...finns i miljöhuset. Två sängar, kök och dusch.
Något spartansk, men användbar för enstaka övernattningar.
Den kan bokas via Epost till carlsonliz@gmail.com.

Picnicbord
I skogsbacken bakom hus 11 (Trombongatan 12)
finns ett picnicbord, som är tillgängligt för alla.

Parkslide
Kampen mot den invasiva växten längs gång/cykelvägen fortsätter på
onsdagar klockan 18. Välkomna att delta!

Vattenförbrukning.
Styrelsen har beslutat att lägga ned arbetet med att följa upp medlemmarnas
varm- och kallvattenförbrukning. Infometric menar, att avvikelserna har
åtgärdats, men tvivelaktiga mätresultat kan fortfarande förekomma.
Medlemmarna uppmanas därför att själva kontrollera sin förbrukning via
Infometrics kundportal “Panorama”. Där kan man också jämföra sin
förbrukning med övriga lägenheter i föreningen.
Kontakta Michael Yousif [michael@trombongatan.se] för att få dina inloggningsuppgifter!

https://infometric.se/fastighetsbolag/panorama/
mailto:[bjorn@trombongatan.se]


Samverkan ”BID Västra Frölunda” (Business Improvement District).
Bostads AB Poseidon har inbjudit fastighetsägare i Västra Frölunda att delta i ett socialt
upprustningsprojekt, BID Västra Frölunda, och informerat om projektet.
Styrelsen har beslutat att delta med ett uppskattat årligt bidrag på ca 6000 kr.

Läs mer om BID på
https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/
broschyrer-och-faktablad/ovrigt/bids-pa-
svenska.pdf

Grannsamverkan
Fortsätt det fina samarbetet oss grannar emellan såväl på det mänskliga
som det brottspreventiva planet. Tänk på att en halvtimmes promenad i
Ruddalen kan räcka för den hantverkarklädde tjuven att bryta sig in hos
dig. Se till att alltid låsa alla dörrar ordentligt innan du lämnar lägenheten
och ha även låst ytterdörren när du är hemma; ett inbrott eller tillgrepp kan
gå väldigt snabbt. Ser du personer som inte verkar höra hemma i vårt
område, visa dig nyfiken genom ett enkelt ”Hej” så att de vet, att de är
iakttagna.

Till sist...

Glad Midsommar!

Och en riktigt skön sommar!

Styrelsen Brf. Slottsberget 2
styrelsen@trombongatan.se
Roland Jakobsson, sekreterare

https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/ovrigt/bids-pa-svenska.pdf
https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/ovrigt/bids-pa-svenska.pdf
https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/ovrigt/bids-pa-svenska.pdf

