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Ny portkod
Den 1:a november byter vi till ny portkod: 7546.
Var rädd om bredbandsanslutningen!
På förekommen anledning måste vi be alla vara rädda om bredbandsanslutningen. Påpeka för
hantverkare (målare, snickare, etc) att den, och fiberkabeln i väggen bakom den, är omtåliga.
Om man tillfälligt måste ta ner lådan är det inte lämpligt att klippa av fiberkabeln. Koppla
istället loss den försiktigt. Om föreningen tvingas låta laga kablar och utrustning på grund av
oaktsamhet blir lägenhetsinnehavaren ersättningsskyldig.
Brandvarnare
Det börjar bli mörkt om kvällarna, och många av oss tycker om att göra det mysigt med
levande ljus. Vi vill därför gärna påminna alla om att kontrollera era brandvarnare!
Rensning i cykelförråd under höststädningen
Under höststädningen kommer gamla kvarglömda cyklar att rensas bort från cykelförråd och
cykelställ. Märk därför alla era cyklar, både i förråd och ställ, med ert lägenhetsnummer +
dagens datum (för dagen då ni märker upp cykeln). På så vis ser vi lätt vilka cyklar som är
bortglömda.
Höststädning och extra föreningsstämma
Den 22:a oktober har vi sedvanlig höststädning. Bl.a. ska utomhusmöbler ställas i
vinterförvaring, cykelförråden 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. Märk alla
cyklar och barnvagnar med namn och lägenhetsnummer i god tid före städdagen.
Vi beställer som vanligt en sopcontainer för städningen. Den kommer att stå kvar dagen efter
för att de som vill rensa egna förråd ska kunna fortsätta under söndagen.
I samband med höststädningen kommer vi att hålla en extra föreningsstämma för att ha
fyllnadsval av en styrelsemedlem. En av de vid senaste årsmöte nyvalda medlemmarna tog
aldrig sin plats och styrelsen har därmed varit en person kort.
• Extra föreningsstämma kl 9 – 10
• Höststädning kl 10 – 13
Separat kallelse till föreningsstämman är utdelad tillsammans med detta infomationsblad.
Hoppas att så många som möjligt kan medverka vid höststädningen. Det kommer att finnas
fika och mat för vuxna och barn. De som inte kan komma och hjälpa till är välkomna att t.ex.
bidra med bröd till fikat!
Styrelsen genom Lennart Börjeson

