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KVARTERSBLADET
AKTUELL INFORMATION TILL BOENDE I BRF VISBYHUS 23

Fixardag
Vi har nu som vanligt haft vår fixardag denna vår. 
Vi hade planerat in den tidigt redan den 21 april i 
år. Glädjande att så många kunde komma. Vi var ca 
45 vuxna personer och ett 15-tal ungdomar och 
barn. Det bjöds som vanligt på en god sopplunch, 
det är ju ett välkommet avbrott under dagen. Vi 
målade plank, pergolan, soffor och bord, tvättade 
sulo, vi gödslade och ansade rabatter m.m.

Målning
Vi har nu påbörjat sista etappen med målning av 
fönster, dörrar och fasad på trähusen och lokalen. 
Det kommer även att efter behov bytas en del pane-
ler på dörrarna samt en del bräder på fasader som 
blivit angripna av röta. De som berörs kommer att 
få information i postlådan.

Omläggning av tak
Efter semestern kommer Arriba att utföra etapp tre 
av takomläggningen och det är de sista tegelhusen 
som kommer att åtgärdas. De som berörs kommer 
att få information i postlådan. Styrelsen håller nu på 
med en upphandling av trähusen. 

Skyltar
Vi har tillverkat nya parkeringsskyltar till våra be-
söksparkeringar i området eftersom vårt medlem-
skap i Riksbyggen kommer att upphöra i och med 
likvidationen. Vi har haft en del problem med att 
GotlandsHems gäster parkerat i vårt område. De 
nya skyltarna kommer nu att ha texten:
”P Privat 
24 timmar”. 

Det innebär att våra gäster och vi boende kan an-
vända oss av platserna och var och en som får gäs-
ter får upplysa om parkeringsordningen.

Det är inte förenligt med den regeln att någon 
använder parkeringsplatserna för uppställning 
av bilar, utan det är 24 timmar regeln som gäller
och det skall vara lika för alla.

Inre reparationsfond
Då föreningen likvideras skall lägenheternas inre 
reparationsfond avslutas och innestående medel 
skall betalas ut till respektive bostadsrättshavare. 
För att förenkla denna process uppmanas samtliga 
att ta ut ev. innestående medel i fonden.
På föreningens hemsida ligger blanketten för uttag i 
fonden. Den som vill kan även gå till Riksbyggens 
kontor och fylla i blanketten. Blanketten skall läm-
nas eller skickas till Riksbyggen för utbetalning.

LITE KOM IHÅG!

Terra Nova Badet
Är du eller din familj intresserad av att köpa bad-
kort på Terra Nova Badet finns nu möjlighet för 
medlemmar i RBs bostadsrättsf. Visbyhus 23.

Badet håller öppet from söndagen den 17 juni tom 
måndagen den 13 augusti 2007. Badet är öppet mel-
lan 11-18 varje dag.

Det kostar endast 150 kronor per person för ett sä-
songskort och det gäller även på Melonens Bad.
Badkort köps på Terra Nova Badet, uppge namn på 
bostadsrättshavare och ev. på de familjemedlemmar 
som skall köpa kort.

Kasta inte skräp i skogen!

Du som lämnade detta, tag genast bort det!
Ni som lägger ut gräsklipp, jord och
växtdelar i skogen, sprid ut och jämna till
så det ser snyggt och prydligt ut.

Hälsningar Styrelsen Visbyhus 23
www.visbyhus23.nu


