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Växande hemsida
Glädjande nog kan vi rapportera att antalet besök på vår hemsida stadigt växer. Vi
undersöker möjligheten att använda oss av ett nyhetsbrev som informerar när sidan
uppdateras.

Gårdsbelysning
Lampor ska vara bytta till sådana som ska ge starkare ljus. Under våren kommer träd
och buskage att rensas. Balkongrenoveringen kommer också att medföra en del buskars
och träds försvinnande.

Stamrenoveringens garantitid har gått ut
Nu är det vårt problem, helt och hållet, om problem uppstår med stammarna.

Skador på radiatorer
Vi ber dig att inspektera radiatorerna i din lägenhet extra noga, och anmäla vid minsta
misstanke om rost eller skador, eller t.o.m. ”skador kommer snart”.

Portlås
Vi har fått ett anbud som lyder på drygt 900 000:- inkl moms. Då inkluderas taggar
(brickor som låser upp porten utan kod), anropssystem och möjlighet att bygga ut
systemet senare. Vi väljer bort möjligheten att anropen sker till mobiltelefoner etc, och
siktar på en väggfast ”tryck på knappen medan du pratar-apparat” i lägenheten.

Gamla pärmar
I en del lägenheter finns en pärm nämnd ”Informationsblad” som innehåller gamla och
inaktuella kontaktuppgifter. Den kommer inte att uppdateras av styrelsen, alla förväntas
hålla reda på sådan info på annat sätt. Vi föreslår hemsidan.

Containerhelger

3-4 mars (v. 9)

2-3 juni (v. 22)
Med anledning av senaste räkningen från Renova kommer nästa container att förses med
lås. Information om öppettider eller låskombination kommer på hemsidan.
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