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Kära grannar!
Hösten är kommen och det är dags att informera och påminna om det aktuella i vår förening.
Trapphusmålning
Nu är målningen färdig och vi har också upphandlat en ny städfirma. Investeringen var cirka 1,8
miljoner och var därför gärna extra rädda om trappuppgångarna.
Observera att av brandskydds- och arbetsskyddsskäl får ingenting förvaras i trapphusen, ej ens
dörrmattor eller blomkrukor i fönstren. Detta gäller i alla delar av trapphusen. Styrelsens medlemmar
är enligt lag personligen skyldiga att se till att detta efterlevs och fastighetsskötaren har fått i uppdrag
att rensa trapphusen från alla ovidkommande föremål. Se därför gärna själva till att ta in eventuella
mattor, barnvagnar, krukor etc om ni skulle råka ha något i trapphusen.
Höststädning
Den 17:e oktober har vi sedvanlig höststädning. Bl.a. ska utomhusmöbler och krukor göras i ordning
och ställas i vinterförvaring. Cykelförråden ska städas och de som har pulkor i källarna kommer att få
tillfälle att bära upp dem. Observera att pulkor ej får plats att förvaras i cykelförråden.
Hoppas att så många som möjligt kan medverka vid höststädningen. Det kommer att finnas fika och
mat för vuxna och barn.
Värmecentralen
Den 1:a oktober slog vi på värmecentralen och därför kan alla radiatorer (element) behöva luftas.
Den som inte vet hur man gör kan kontakta fastighetsskötaren som gör detta på föreningens
bekostnad.
Sprängskador
I samband med att man sprängde berg inför bygget av våra nya grannhus fick vårt hus en del
sprängskador, t.ex. spräckta fönster etc. Föreningen har inventerat skadorna och förhandlingar med
byggföretagen pågår sedan länge för att om möjligt få ersättning för de reparationer vi tvingats till.
De vore därför bra om de som fick sprängskador i sin lägenhet, men inte tidigare har anmält det till
styrelsen, kontaktade Marisol Arellano Lundberg, tel 073-898 36 90, senast 2009-11-01 för att
säkerställa att ni finns med på våra listor.
Förändring i styrelsen
Anita Merrild har av personliga skäl sett sig tvungen att avsäga sig sitt styrelseuppdrag.
Väl mött på städdagen!
/Styrelsen gm Lennart Börjeson

