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Garantibesiktningen är klar
Besiktningen är avklarad. Nu kommer besiktningsmannen sammanställa en lista med alla åtgärdspunkter.
Tillsammans med Skanska kommer vi att gå igenom
listan och därefter planerar och beställer Skanska det
matrial som behövs. Någon gång under våren kommer
skanska med sina underentreprenörer att åtgärda de fel
som ingår i våran garanti. Tänk nu på att garantitiden är slut och det innebär att de fel som
uppstår i din lägenhet, kommer du att få bekosta
själv. Det går så klart bra att kontakta SBC i framtiden
när det händer något i din lägenhet.

Om du får nattgäster!
Parkeringsruta


Vi har 36 garageplatser, 12 markplatser.



Det kostar 678 kr för garage, 375 kr mark.



Sänd ett mail till info@kaptenbla.se
med ditt namn och lägenhetnummer. Skriv
önskemål om garage och/eller markplan.
Vi kontaktar dig när plats blir ledig.



Parkeringsplatsen följer inte med till den
nya ägaren när du säljer din bostadsrätt.



Nya köpare får ställa sig i kön från den
dagen de flyttar in.



Uppsägning av garageplats sker via Qpark, markplats anmäls till styrelsen.
(mer ino på kontraktet)



Boendeparkering finns vid Kvibergs
karsern, kontakta Göteborgsstad.



Du får låna ut din parkeringsplats men inte
hyra ut den i andra hand.

Du som medlem i föreningen har rabatt på First
Hotell Kviberg Park som dina gäster kan utnyttja.
Logga in på våran hemsidan för mer information.

Tänk på att stäng dörren efter dig!
När du går in/ut genom entredörren se då till att den
stängs efter dig. Märker du att det är något fel på
dörren. Gör då felanmälan till SBC. Tänk på
säkerheten.

Har du tänkt att införskaffa dig en elbil?
I samfälligheten vill man veta hur
stor efterfrågan det är
parkeringsplatser med
laddningsstation. Maila styrelsen
om du är intresserad eller har
frågor.

Tyck gärna till vad vi skall ta upp här!
Glada hälsningar från styrelsen.
Glöm inte att gå in på vår hemsida kaptenbla.se.
Saknar du något eller har frågor maila: info@kaptenbla.se

