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Ventilationskontroll
En obligatorisk ventilationskontroll, OVK,
kommer att utföras i samtliga lägenheter. Denna
kommer att utföras av JA-Luftkontroll under vecka
36 (start 5/9). OVK:n är ett krav som kommunen
har på oss som fastighetsägare att utföra, vilket ska
ske med jämna intervaller. OVK utförs för att
säkerställa att lägenheterna har ett gott
inomhusklimat samt att utrustningen fungerar som
den ska.

Utomhusmiljö
Föreningen sköter de stora gräsytorna i området
medan du som boende ansvarar för området i direkt
anslutning till er lägenhet d.v.s. rensar ogräs,
klipper eventuell häck, klipper ev. gräsmatta samt
inte använda området som ett skrotupplag (kör i
stället era grovsopor till SÖRAB!).

Därför är det väldigt viktigt att ni ger tillträde till
utföraren JA-Luftkontroll via nyckeltuben i dörren.
Likväl som att bereda plats framför ventilationsdon
och fläktaggregat inför kontrollen.
Ytterligare information kommer delas ut av JAluftkontroll, inom kort.

_____________________________________

ÅTER IGEN, HÅLL HASTIGHETERNA!
Vi får in mycket klagomål från er boende om att
det körs alldeles för fort inom området och
framförallt på gårdarna. Vore ytterst olyckligt om
något barn skulle köras på, så håll ned hastigheten.

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/panna:
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.

Ingen PARKERING på gårdarna
Det är dock tillåtet att, under största försiktighet,
köra in på gårdarna men endast för i- och
urlastning. Bilen får då stå uppställd max 10 min
(max 5 min utan uppsyn).

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: 073-241 60 93
Styrelsemöten
Nästa möte är den 20:e september, Tänk på att
ärenden måste lämnas in senast en vecka innan ett
styrelsemöte för att styrelsen ska hinna behandla
dem.
Resterande årets möten; 18/10, 15/11, 6/12.
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