Styrelsemedlemmar från brf:
Barbro Nordlund, port 16
Jesper Appelberg, port 20
Pavo Dzoci,
port 22
Roland Cox,
port 26

Information augusti 2007
Vi i styrelsen hoppas att alla har haft en
skön och trevlig sommar och hälsar alla
som varit bortresta välkomna tillbaka!

Trivseldag 8 september
♦ Passa på tillfället att träffa styrelsen och
andra grannar!
Lördag den 8 september från 12:00 och
framåt anordnar vi en trivseldag/grilldag.
Föreningen bjuder på korv med bröd och
lättare dryck. Självklart kan ni ta med
egen grillmat och dryck.
Vi samlas vid lusthuset!

Dock finns det lite att plocka med innan
grillarna tänds. Vi kan sopa rent runt
cykelställen samt hjälpa till att montera
samman de nyinköpta sofforna.
I samband med detta tillfälle kommer vi att
plocka fram de tapetrullar som målarna har
lämnat kvar. Boende får ta de rullar som
tillhör lägenheten och själv förvara dessa.

Som ni kanske har lagt märke till håller vi
på med att iordningställa en plats där man
med fördel kan sitta och grilla. Eftersom
föreningen ännu inte har någon egen grill
hoppas vi på er. Alltså, tacksamt om vi
kan låna ihop några grillar.

Tag tillfället i akt och kom med förslag och
frågor som rör föreningen.

Parkeringsplatser

Källarfönster

♦ Nu har vi fördelat p-platser till alla som
anmält intresse.
Det finns
dock ett antal outhyrda platser.

Häggkvist!

♦ Förbipasserande och även mindre ärliga
människor ser genom fönstren vad vi
förvarar i våra förråd. Styrelsen har därför
beslutat att montera en plast på insidan av
rutorna, så glaset ser lite frostat ut. Av den
anledningen behöver vi komma in i de förråd
som har fönster.

Tänk på att besöksplatserna är till för våra
gäster!

Vi återkommer med besked om när det ska
ske.

Ni som har två bilar har nu
möjlighet att få en plats till.
Tag kontakt med Göran

Det finns en del barn och ungdomar i
föreningen. Många har lämnat sina kamrater
på annat ställe. Nu finns det chans att träffa
varandra. Vem vet … det kanske finns en till
bästis i porten bredvid!

Förråd
♦ På gaveln i port nr 20 finns det ett förråd som vi kommer att använda till trädgårdsredskap.
Nu står där plaststolar samt en massa plastbackar. Vi ber er som rår om dessa saker att flytta
dem till annat ställe.

Smått och gott
♦ Sophantering … Ni har väl sett att vi nu
kan sopsortera här i kvarteret och slipper
åka iväg med papper, kartonger och plast.
Nu är det bara glas, elektronik och annat
som vi själva måste forsla bort.

♦ Som ni ser börjar det nu äntligen ta fart med
gräsmattor och slänter. När allt är rensat och
matjorden utlagd kommer Skanska att
sprutså områdena. Vi ser fram emot
resultatet!

Glas kan lämnas vid återvinningsstationen
vid Tältvägen, strax bortom tunneln.
Elektronik och annat måste fraktas till
Returen. Har du inte bil, så fråga någon
om hjälp.

♦ Markiser kommer att monteras till de som
beställt, troligen senast nästa vecka. Av 57
intressenter inkom enbart 17 beställningar.
♦ Rökare … snusare, eller ni som har gäster
med dessa laster. Snälla … släng inte
fimpar/snusbussar på gården.

Inkommet önskemål
♦ Det har inkommit önskemål om att montera klädhängare på balkong samt montera
handräcke på badkarsvägg.
Styrelsen kommer inte att arrangera något gemensamt montage. De boende som önskar denna
utrustning kan med fördel vända sig till HSB Service.
Det är av yttersta vikt att allt borrningsarbete i våtrum görs på ett korrekt sätt, för att undvika
framtida vattenskador. Det är även viktigt att montering/borrning i fasad görs på ett korrekt
sätt.
Har ni inte redan utnyttjat erbjudandet från HSB om en gratis arbetstimme, så passa vid montering av ovanstående. Ring HSB 08-554 226 00 och fråga efter Henry Uddström och säg att
ni vill utnyttja den erbjudna arbetstimmen.

Uthyrningsrum
♦ Nu är uthyrningsrummet möblerat! Välkommen in på ”house warming” den 8 september!
Vi kommer vid tillfället även att informera om bokning och kostnad.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

