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Sommar 2016

Kör sakta!
Sommaren är här och då är det mycket barn som
rör sig inom området, så tänk på att köra sakta så vi
slipper olyckor!
Styrelsen håller på och ser över eventuella åtgärder
om inte hastigheten inom området sjunker.
Tack till alla er som redan idag håller hastigheten
och kör och försiktigt!
Höstens städdag
Planera in höstens städdag som är inplanerad till
lördagen den 15:e oktober.
Målning gård E
Under juli månad kommer målning av gård E
påbörjas, planen om vädret tillåter är att målningen
ska bli klar under juli månad. Renew kommer dela
ut mer information till de boende på gården.
Asfalteringsarbete
En del mindre asfalteringsarbeten behöver göras
inom området bl.a. potthållen i backen, Trosa
Asfalt är anlitade för detta. Asfalteringsarbetet är
planerat till vecka 25.
Ventilationskontroll
Efter sommaren så kommer en obligatorisk
ventilationskontroll (OVK) att utförs av FTX
Gruppen. OVK utförs för att säkerställa att
lägenheterna har ett gott inomhusklimat. Exakt
datum är inte satt än men planen är att den ska
utföras någon gång i slutet av augusti/början
september.
I samband med OVK’n kommer FTX gruppen
behöva tillgång till lägenheten och åtkomst till
luftdon och aggregat. Mer information kommer när
det är dags.

Styrelsemöten
Nästa möte är den 23:e augusti, Tänk på att
ärenden måste lämnas in senast en vecka innan ett
styrelsemöte för att styrelsen ska hinna behandla
dem.
Felanmälan?
Felanmälan görs hos Renew (må-fr kl. 8-17)
Telefon: 08-34 38 00
(övriga tider jour samma nummer, då endast akuta
ärenden som inte kan vänta till kommande
vardag!)
Felanmälan varmvattenberedare:
Sven Olovs El, 08-590 328 22
Tänk på att om du anmäler fel där du själv ansvarar
för underhållet blir du debiterad för utförd
utryckning/arbete. Se föreningens stadgar för att ta
reda på vad du är underhållsskyldig för.
Störningsjour
Föreningen har en störningsjour som kan användas
vid behov. Tänk dock på att varje utryckning
kostar mycket för föreningen, så använd denna
endast i riktigt störande situationer. Tel: 08-657 77
33
Släpvagnen
Föreningen har en släpvagn med galler som alla
medlemmar kan låna gratis. Deposition 500 kr
lämnas kontant vid utlämning och återfås om ingen
skada skett.
För att boka släpvagnen RING I FÖRVÄG:
Ernst: 070-994 22 43

Elfel parkering och garage (gård A)
Vår förvaltare planerar att felsöka elfelet vidare
med start vecka 25-26.

Styrelsen önskare er alla en
trevlig sommar!
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