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Höststädning

Städdag 23:oktober
Den 23: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.

Saknade utomhusmöbler
Vi saknar den grupp vita utomhusmöbler som brukat stå utanför Halvmånen. Om du känner till var 
den finns så kontakta någon i styrelsen. Om de burits långt bort kan vi hjälpas åt att bära tillbaks dem 
på städdagen. 

Fika
Hoppas att så många som möjligt kan medverka vid höststädningen. Det kommer att finnas fika och 
korv för vuxna och barn.

Rensa utanför förråden
Det står ”bråte” utanför en del förrådsutrymmen. Det är ytterst olämpligt av brand-, stöld-, och 
säkerhetsskäl att låta saker stå löst. Det är också förbjudet enligt våra ordningsregler. Plocka gärna 
undan allt sådant i samband med städdagen.

Det kommer gå att slänga skräp (ej elartiklar dvs inga saker med sladd) i den container som vi har för 
städdagen, dock först på söndagen den 24 oktober.

OVK-besiktning
Ombesiktning i de lägenheter som fick anmärkningar på ventilationen vid senaste OVK kommer att 
ske i december. Vi återkommer när exakt datum blivit bestämt.

Status internet
Av olika anledningar helt utanför styrelsens kontroll så har fibernätet blivit försenat. Vi hoppas och 
tror fortfarande att det ska bli färdigställt innan årsskiftet.

Mer information följer så fort vi har den tillgänglig.

Halvmånen
Under det senaste året har vi haft långt fler uthyrningar av Halvmånen till externa, icke boende i  
föreningen, än vad vi har haft till våra boende. Varje uthyrning medför ett visst slitage på lokalen som 
den ringa avgift vi tar ut inte på något sätt kan täcka. Syftet med lokalen är ej heller att föreningen 
ska gå med vinst på den, utan att bereda föreningens medlemmar och boende möjlighet till större fest  
och annan samvaro än vad man kan hålla hemma.

Styrelsen har därför beslutat att framgent inte hyra ut Halvmånen till andra än i de i föreningen 
boende.
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