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Målning källare

På gång

Utrymmen som inte
blivit målade
kommer målas
under veckorna
47-49. När det
målas så kommer
dessa utrymmen inte
kunna användas och det är viktigt att
barnvagnsrummen töms innan målningen
påbörjas. Barnvagnar som står kvar kommer att
ställas undan och bråte som är kvar kommer
tyvärr slängas i containern. Hoppas att ni har
överseende och kan ha barnvagnar någon
annanstans en vecka. Barnvagnsrum i andra
huset kan användas i mån av plats.
För mer info se anslagstavlorna i
trappuppgångarna.

Styrelsen håller på att se över renovering av
fönster och upprustning av lekplatsen, vilket är
planerat till våren. Vi tittar även på gemensam el
som det beslutades om på årsmötet.

Container
Container kommer finnas 13-20 november och
överlappar med när soprummet är stängt för
ommålning.

Trapphusen
Det är inte tillåtet att ställa saker, till exempel
barnvagnar, i trapphusen eller i källargångar på
grund av brandregler. Vi hoppas alla har
förståelse för det.

Trädgårdsmöbler
Hösten är här och trädgårdsmöblerna är intagna.
Till nästa vår och sommar har vi införskaffat nya
fina trädgårdsmöbler. Skötsel av de fasta
utemöblerna är också beställt.

Bambupinnar i rabatten?
Ja - nyplantering är precis
gjord och bambupinnarna
indikerar de nya plantorna
som kräver extra omsorg.
Ett stort antal lökar har
också nyligen grävts ner.
Resultat ser vi nästa vår!

Soprummet
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att
ställa saker utanför kärlen i soprummet eller
lägga i saker som inte är angivna, t.ex. Batteri.
Är det fullt så finns en sopsortering på
varvsgatan.

Info
Föreningen har nya rutiner för besiktning vid
försäljning och ombyggnad. Innan överlåtelse
eller ombyggnad så ska man kontakta Jensen för
en besiktning av lägenheten. Mer info finns på
hemsidan.

Gårdsfesten
Det blev inte någon gårdsfest i år på grund av de
rådande omständigheterna, men vi hoppas att
kunna anordna det nästa år.

Trevlig höst
önskar
Styrelsen

