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Bra jobbat i trädgården i sommar

Trädgården har mått väldigt bra i sommar tack vare att
fler varit med och dragit sitt strå till stacken.

I sommar har vi lyckats med de mål som vi satt upp för
trädgården, bra jobbat alla som varit med och hjälpt till.
Och tack för den välstrukturerade planeringen och sommarschemat som gjort det enklare att hänga med.

Sjöfartsverket besiktigar hela huset

Efter ett brev från styrelsen lovar nu Sjöfartsverket att besiktiga hela huset närmast kanalen, uppgångar 22, 24 och 26.

Sjöfartsverket har planerat före- och efterbesiktning
port 26 i våra hus inför kanalbreddningen. Efter att
styrelsen påpekat att om en port påverkas är risken att
hela huset påverkas så har de nu lovat att hela det huset
kommer att besiktigas.
Trots påtryckningar så kommer det andra huset inte
besiktigas, Sjöfartsverket visar på utredningar som säger
att den fastigheten inte ligger i riskzonen.

Tillsammans har vi grannar sett till att trädgården i år mår
som den ska hela sommaren, bra jobbat allihop.

Ogräskampen: 1-0 till maskrosorna
Grus i dörrmaskineriet - glöm inte anmäla

Nu närmar sig grusigare tider och vi vill påminna om att
hålla koll så det inte sätter sig i portarna eller hissardörrarna.

Den miljörumsdörr som strulat lite är nu åtgärdad,
men vi har noterat att även andra dörrar varit tröga.
Det är viktigt att du felanmäler genom att kontakta
vicevärden så att det fixas så fort som möjligt.
Ibland kan problemet vara att grus fastnat i sockeln, så
pröva gärna att borsta lite och se om det blir bättre.
I skårorna till hissdörrarna kan det också fastna grus
som vi kan hjälpas åt att borsta bort.

Snack över en korv på Strandens dag

Vi från styrelsen hoppas få hälsa på både nya och gamla
grannar på årets sista Strandens dag.

Vi är nyfikna på vad ni tycker och tänker om högt och
lågt som händer eller borde hända i föreningen. Vad
får vi slänga i miljörummet? Är det dags för solceller på
taket? Hur blir man ledamot i styrelsen? Fråga på.

Det har gödslats längs gångvägen på sjösidan för att få
bukt med den matta av maskrosor som tagit ett järngrepp
där. Tyvärr med sämre resultat än vi hoppats.

Tidigare varnade vi för kala fläckar några meter in på
gräsmattan på sjösidan eftersom vi testat ett gödsel
mot maskrosorna. Tilltaget har ännu inte gett önskat
resultat som ni kanske sätt. Men skam den som ger sig,
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