God Jul - Axplock 2020-12-21
Några korta rader om vad som händer i vår förening och en jul- och nyårshälsning från Brf-styrelsen!
Grannskapsklubben och dess styrelse...
...gör ett hästjobb för att hålla oss boende på ett riktigt bra humör i denna märkliga tid! Många event
har det blivit inställda men kreativiteten flödar trots det. Brf styrelsen vill därför framföra vår varma
uppskattning och ser med intresse fram emot nästa års coronaanpassade event. En liten historisk
tillbakablick från 1954 finns på nästa sida. Läs och njut!
Julgranar är fina…
Men när de har nått sitt “Waterloo” så görs i år ingen insamling i föreningens regi utan följande
alternativ gäller: Lokal återvinning på den egna skötselytan, förbränning i den egna öppna spisen
eller stadens organiserade insamling i Gubbängen eller vid Högdalens ÅVC. Man kan också spara
granen och nyttja containern som föreningen hyr in till vårens städdag. Du får däremot inte dumpa
din gran i skogen, i grovsoprummet eller på någon angränsande plats!
Föreningens hemsida www.skonstaholm.se
Hemsidan är nu uppdaterad och moderniserad. Styrelsens sekreterare och Patrik Stenmark har lagt
om hela webbsidan till en mer framtidssäker och snabb plattform. Så nu kan ni ladda ner regler och
rutiner utan att behöva vänta i minuter. Det kan dock finnas fel i materialet. Skulle ni hitta något så
hör gärna av er till info@skonstaholm.se.
Budget och avgiftshöjning
Föreningens ekonomi är fortsatt ansträngd, så för att i någon mån justera för kostnadsökningarna i
samhället så har styrelsen beslut att avgiften till föreningen kommer att öka med 2 % från och med
andra kvartalet 2021. Vi återkommer med information vad som gäller för våra hyresgäster.
Boendeenkät
Ett stort tack till alla er som svarat på enkäten via webben (>80 hushåll), och den går fortsatt att
besvara. Nu finns också möjligheten att besvara enkäten på vanligt papper. Enkäten bifogas sist i
detta Axplock. Vi hoppas att samtliga hushåll kan besvara enkäten så att styrelsen får ett bra
underlag för framtida prioriteringar.
Takrenovering hus 8 och 9
Styrelsen har beslutat att genomföra takomläggning av hus 8 (Söndagsvägen 61-47) och hus 9
(Skönstaholmsvägen 2-14). Arbetet påbörjas vid hus 8 tidigt i vår och hus 9 tidigt hösten 2021.
Föreningen har anlitat Johanneshovs plåt AB för att utföra arbetet.
Levande ljus är vackra att se på...
...men kräver konstant tillsyn. Kontrollera batterierna i brandvarnare och läs gärna på om
föreningens Systematiska Brandskyddsarbete (www.skonstaholm.se) och vad du kan göra för att
förebygga att bränder uppstår.
Slutligen vill styrelsen
Tillönska alla medlemmar och hyresgäster en riktigt God Jul och ett riktigt Gott och Coronafritt Nytt
År.

<Vänd>

<Vänd>

Boendeenkät
Hej!
Vi behöver din hjälp, det tar 5 minuter. För att vi som bostadsförening ska kunna göra
effektiva prioriteringar genomför styrelsen varje år besiktningar och kartläggningar av olika
saker. Viss information kan vi be er boende om, vilket är skälet till att vi nu ber alla hushåll att
besvara några enkätfrågor. Enkäten tar 5 minuter att besvara och kan hjälpa föreningen att
spara pengar.
Vi behöver ditt svar senast den 10 januari.
Lägg det ifyllda formuläret i den röda postlådan i den stora tvättstugan eller i
postlådan på Skönstaholmsvägen 12.
Vänligen bortse denna enkät om du redan besvarat frågorna i det tidigare webbuskicket i
november.
Tack på förhand!
/Styrelsen

Brf Skönstaholm – Boendeenkät
Vilken bredbandsleverantör använder ditt hushåll?
Bahnhof
Comhem
Annan
Vet ej
Använder inte internet

Vilken tv-leverantör använder ditt hushåll?
Zappa (Bahnhof)
Comhem
Via bredband (exempelvis Apple TV, Telia)
Vet ej
Tittar inte på tv

<Vänd>

Sitter det ett vattenlås för dagvatten inne i din lägenhet? Se bilder.
Ja
Nej
Vet ej

Hur ofta använder ditt hushåll någon av tvättstugorna?
Minst 4 gånger i månaden
Mellan 2-3 gånger i månaden
Mindre än 1 gång i månaden
Enstaka gånger per år
Aldrig

Har ditt hushåll en egen tvättmaskin eller tvättstuga?
Ja, i badrum (ej i källaren)
Ja, i källaren
Nej
Nej, men planerar att bygga en

Övriga kommentarer

Dina kontaktuppgifter
Gatuadress:
Telefon:

<Vänd>

