Buteljen ga:1, Limhamn
Glasbrukskajen 10A, 216 44 Limhamn
E-post: gabuteljen@gmail.com

Året närmar sig sitt slut och jul och nyår står för dörren. I
GA Buteljen tar vi snart några dagars välförtjänt vila för att
umgås med nära och kära, öppna julkappar och fira av
nyårsraketerna. Och när vi samtidigt blickar tillbaka på det
snart gångna 2014 kan vi konstatera att det har varit ett
mycket spännande och händelserikt år.
Inför nästa år fortsätter vi att utveckla vårt samarbete med
de tre bostadsrättsföreningarna Glasbruket 1-3.
Några milstolpar under 2014 har varit:

Vad är en
gemensamhetsanläggning?
En gemensamhetsanläggning ska
tillgodose ändamål av stadigvarande
betydelse för de fastigheter som har
andelar i anläggningen. Exempel på
sådana anläggningar är enskilda
vägar, parkeringsplatser, grönytor,
lekplatser, bryggor, badplatser,
trapphus och hissar.

Inre skötsel av fastigheterna. Clockrent kontrakterades
Gemensamhetsanläggningen ska
för städning av inomhusmiljöerna, exkl. garage. Generellt
har vi varit nöjda med deras insats. Men i jakt på bästa
vara av väsentlig betydelse för de
service till bästa pris kommer vi från den 1 mars byta
fastigheter som ska vara med. De
leverantör.
ekonomiska fördelarna, eller andra
Yttre skötsel av vårt närområde. Söderlindh & Jeppsson
fördelar, av anläggningen ska
kontrakterades. Men företagets konkurs gjorde att vi
överväga de kostnader och andra
beslutade att anlita företaget
olägenheter som anläggningen
Handyman Anders Andreasson från och med november.
medför.
Från och med oktober fick Q-park uppdraget att se till att
parkeringsreglerna efterföljs i vårt garage.
Förvaltningen av
Arbetet med att lösa cykelparkeringsfrågan i garaget har
gemensamhetsanläggningar regleras
bordlagts i väntan på hur parkeringssituationen kommer
att se ut på gatan framöver.
i lag (1973:1150) om förvaltning av
Gemensamhetslokalen har varit väl belagd under hela
samfälligheter.
året. Och numera finns det även TV och Wi-Fi. Kodlås är
på gång och kommer att installerats första kvartalet 2015.
Källa: lantmateriet.se
En arbetsgrupp har arbetat med utvecklingen av vår
innergård. Under våren kommer ett förslag presenteras.
Söndagen den 30 november tände vi julgranen på vår innergård.
Det bjöds på skönsång och glögg.

Fortlöpande information kommer att aviseras på respektive brf:s
hemsidor!
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