
	  
	  

	   	   	   	  
	  

Information	  hösten	  2016.	  
	  
Föreningen	  har	  nu	  efter	  2	  års	  underhåll	  av	  föreningens	  fastigheter	  fått	  lite	  andrum	  för	  
kommande	  projekt	  inför	  framtiden.	  Som	  bostadsrättsförening	  bör	  vi	  tänka	  framåt	  för	  att	  
våra	  bostäder	  ska	  vara	  attraktiva	  vid	  eventuell	  försäljning	  och	  för	  att	  bostädernas	  värde	  ska	  
bibehållas/öka	  i	  framtiden.	  	  
	  
Här	  kommer	  information	  om	  vad	  som	  händer	  framöver.	  
	  
Energianalys.	  
Styrelsen	  har	  kontaktat	  två	  oberoende	  företag	  som	  kommer	  göra	  en	  energiutredning/analys	  
på	  uppdrag	  av	  föreningen.	  Denna	  utredning	  består	  av	  olika	  delar	  som	  fjärrvärme,	  isolering,	  
ventilation,	  belysning,	  vatten	  etc.	  som	  syftar	  på	  att	  sänka	  våra	  driftkostnader.	  Utredningen	  
startar	  under	  oktober	  och	  kommer	  innebära	  en	  del	  besiktningar	  som	  sker	  på	  området	  under	  
dagtid	  framöver.	  	  
	  
Parkeringsplatser.	  
Projekt	  startar	  för	  utvärdering	  angående	  utbyte	  av	  samtliga	  elstolpar	  till	  bilplatserna.	  
Nuvarande	  system	  är	  slitet	  och	  har	  betydande	  reparationskostnader	  varje	  vinter.	  Avsikten	  
med	  nya	  elstolparna	  är	  driftsäkerhet	  samt	  ska	  fungera	  till	  bilar	  som	  är	  hybrider	  och	  behöver	  
ström	  för	  laddning	  av	  batterier.	  Nya	  p-‐plats	  avtal	  ska	  undertecknas.	  Utbyte	  och	  installation	  
hösten	  2017.	  
	  
Trygghet.	  
Styrelsen	  har	  börjat	  med	  en	  handlingsplan	  mot	  skadegörelse/inbrott	  vilket	  kommer	  öka	  
tryggheten	  för	  oss	  medlemmar	  på	  sikt.	  I	  ett	  första	  steg	  så	  har	  vi	  idag	  fått	  igång	  
grannsamverkan	  inom	  föreningen.	  Föreningen	  har	  två	  boende	  som	  ställer	  upp	  att	  engagera	  
sig	  i	  grannsamverkan	  vilket	  styrelsen	  tackar	  för.	  
Mer	  information	  om	  grannsamverkan	  och	  vad	  det	  betyder	  kommer	  till	  er	  boende	  inom	  kort.	  
	  
	  
För	  vidare	  information,	  se	  hemsidan	  www.brfpolhem.se.	  Glöm	  inte	  uppdatera	  din	  e-‐mail	  
adress.	  
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