Ingrid informerar
Februari 2022
Re-lining
Arbetet i hus 7 är i princip klart. Två
lägenheter i B-uppgången återstår pga. av
Corona-sjukdom. Dessa skall förhoppningsvis
bli klara inom kort.
Arbetet i hus 9 är som tidigare meddelats
påbörjat. Det är av yttersta vikt att information
och instruktioner som kommer ut från Re-new
följs. Vi har vid flertal tillfällen noterat att inte
alla följer dessa instruktioner med
översvämningar av avloppsvatten, kiss och
bajs som följd. Detta orsakar inte bara onödigt
och oangenämt arbete för Re-new, utan också
förseningar och extra kostnader för föreningen
på tiotusentals kronor varje gång.

Nya avtal för hyra av
garageplats/parkeringsplats
Alla avtal om garage- eller p-plats har sagts
upp för villkorsändring. De som ännu inte
lämnat mottagningsbeviset till styrelsen
ombeds att göra detta så snart som möjligt
och senast den 28:e februari. Då meddelar
man också om man önskar behålla sin
garage- eller p-plats eller ej.

Garage övrigt
Som tidigare informerat måste vi be dem som
förvarar saker som inte är direkt relaterade till
bilen (tex. solstolar och annat) vid sin
garageplats att flytta dessa. Förråden fungerar
utmärkt som förvaring av sådana saker.

Förvaring allmänna utrymmen
Möbler och annat som förvaras i allmänna
utrymmen (t.ex. i gångarna på vinden) och
som stått kvar en vecka kommer att betraktas
som skräp och forslas bort.

Ventilation
Arbetet med ventilationen, för att få till en
godkänd OVK, kommer att återupptas med start
i hus 7 efter re-lining är klar.
Miljöhuset
Vi vill alla ha ett välordnat miljöhus där man kan
slänga sitt avfall utan olust. Men då måste vi
alla hjälpas åt att ta hand om det och slänga
avfallet i anvisade kärl. Annat avfall får inte
lämnas i miljöhuset.
Tomma färgburkar, avlagda EU-pallar och
liknande ställer man INTE in i miljöhuset för
någon annan att ta bort. Detta kostar föreningen
extra pengar att hantera varje gång. Det som
inte får slängas i de olika kärlen får man själv se
till att ta till återvinningsstationen.
Som vissa av er noterat så har någon person
tagit sig in i miljöhuset och kastat
glödlampor/LED lampor i väggarna så rummet
fyllts med glassplitter. Tänk på att ha koll på att
ingen smiter in när ni lämnar miljöhuset.
Laddstolpar elbilar
När vi tidigare ställt frågan om medlemmar har
planer på att inskaffa elbil inom något år eller
så, har intresset varit ganska svalt. Vår
uppfattning är att intresset kan ha ökat och
styrelsen kommer att gå vidare med att
undersöka hur en lösning för laddstolpar skulle
kunna se ut för garagen.
Städdag och gårdsloppis
När re-liningen är klar så skulle vi behöva ta tag
i att rensa upp och städa av källare och
gemensamma utrymmen. Eventuellt skulle vi
kunna göra detta i samband med att vi anordnar
en gårdsloppis och har en container här för att
kunna slänga större saker. Styrelsen
återkommer till detta senare.
Nästa styrelsemöte
Den 8:e mars har vi nästa styrelsemöte.
Styrelsen är tillgänglig för frågor etc. på mail
eller i styrelserummet från 17.40.

