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PARKERINGSFÖRBUD onsdag 19 april pga Asfaltering - bilar på Doktor Hjorts gata kommer att
lappas
Alla P-platser på Doktor Hjort gata skall vara tomma onsdag 19 april efter 05.30.

Fordon som står kvar kommer att flyttas med bärgare på ägarens bekostnad!

Arbetet är påbörjat med att justera gångbanor och kantsten inför den kommande asfalteringen längs
ravinen på baksidan av Dr Hjort och delar av Dr Hjort 1. Tyvärr kommer det innebära att en del gångbanor
kommer att vara smutsiga under tiden arbetet pågår. Entreprenör är PEAB.

Måndag 3 april startar OVK (obligatorisk ventilationskontroll )
Föreningen har beställt den lagstadgade OVK inklusive rensning av från- och tilluftskanaler med start 3
april. Ventilationsgruppen kommer att utföra arbetet löpande under april och för detta syfte måste man få
tillgång till varje lägenhet. VentilationsGruppen lappar varje lägenhet  med information om vilken dag
saneringen kommer att ske. Lämna nyckel i tuben om du inte är hemma. Mer information finns på lappen
du kommer att få i ditt brevinkast.

Andrahandsuthyrning måste godkännas
Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning av lägenhet. Att inte informera styrelsen vid uthyrning i andra
hand utgör grund för vräkning.

Nytt försäkringsbolag: Vi har bytt från Trygg Hansa till If.

Nästa containerhelg: 22-23 april

Ostädat
Styrelsen har som ambition att hålla rent och fint i och utanför våra fastigheter. Dessutom kräver
brandmyndighet och försäkringsbolag att vi håller rent från hinder och brännbart material i allmänna
utrymmen. Det innebär att barnvagnar, rollatorer och allt annat måste bort från trapphusen.

Ett led i detta var bl.a. hösten storstädning av vinds- och källarutrymmen. Denna sanering kostade oss 35
Ksek. Vi har nu noterat att det ånyo börja samlas saker i vissa gemensamma utrymmen. Inte bra, ta hand
om dina saker!

Vidare uppmanade vi alla som använder snickarboa att inför förra veckans containerhelg städa detta
utrymme. Vi kan konstatera att ingen sanering har gjorts, det ser hemskt ut. Därför känner vi oss nu
nödsakade att t.v. stänga denna lokal.
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