Trollishandboken
Styrelsen har jobbat med ett större dokument där vi bland annat vill samla många vanliga frågor och svar.
Den kommer främst bestå av en FAQ. I detta dokument är trivselreglerna inarbetade. Ladda hem den och
läs genom den.
Länk: www.trollskogen.org/trollis
Garageporten…
… är bytt. Nya porten har rödljus, radar & magnetslingor. Rödljuset hjälper till att berätta för föraren att
det inte är tillåtet att köra in eller ut med bilen för att porten är i rörelse.
Ny förvaltare
Nya förvaltaren tagit över. Alla felanmälningar samt frågor kring pant, avisering av årsavgift (”hyra”),
autogiro, namnskyltar m.m. sker hos Storholmen på 0771-784746 eller www.storholmendirekt.se.
Internet / TV / telefon
Arbetet med ny internet & tv fortskrider. Det har visat sig att uppsägningstiden med Com Hem var längre
än det avtal som vi hade tillgång till vilket gjort att den informationen som gavs i december inte stämmer.
Mer info om Internet/TV/telefon kommer, vi kommer försöka gå ut med informationen i Q1. För
enkelhetens skull så vill vi påpeka att inte binda upp er på bindningstid hos Com Hem just nu.
Hemsidan (www.trollskogen.org)
På hemsidan finns en hel del information. För er som inte har tillgång till internet så kontakt undertecknad.
Fastighetsskötsel
Vi har ny fastighetsskötare från Storholmen som kommer ronda i fastigheten regelbundet. I denna rond
kommer brandskyddet att ses över. De saker som exempelvis står i gångar, ovanpå förrådsburarna eller i
trapphusen kommer att forslas undan. Vid eventuell uthämtning tillkommer en kostnad för
bostadsrättshavaren. Läs gärna trivselreglerna (i Trollishandboken) där det finns information kring detta.
Ej-reklam i brevlådorna?
Vi har köpt in en Ej-reklamskylt till varje brevlåda. Denna sitter fast på insidan av brevlådan. Vill du slippa
reklam så sätt upp den, vill du ha reklam så låt den sitta kvar inne i brevlådan. Ta bort de gamla fula
lapparna.
Inbrottsskydd på dörrarna
Nu är vi i slutskedet med att installera brytskydd för att förbättra inbrottsskyddet på dörrarna. Detta gäller
främst garageplan (-1). Men tänk på att anmäla tröga dörrar och fråga om du inte känner igen någon.
Kontakta styrelsen
Har ni frågor eller funderingar som rör föreningen, kontakta gärna oss i styrelsen direkt, eller maila till oss.
För kontakt på Facebook använd FacebookSIDAN BRF Trollskogen Mariehäll och skicka ett meddelande,
sidan är den man kan ”gilla”. Vill ni hellre knacka dörr, maila eller ringa så använd nedanstående uppgifter.
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Ni får gärna kontakta oss vid eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns i trappuppgångarna och nedan här.
Bromma den 24 januari 2017
Christian

