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Det körs alldeles för fort på våra ingårdar. Även om det på grund av det pågående
garageprojektet är tillåtet att köra eller parkera bilen på ingårdarna så får man faktiskt
vara så snäll att köra sakta och försiktigt. Den senaste tiden så har det flyttat hit familjer
med småbarn, och det betyder att det krävs extra försiktighet vid bilkörning.
På gård 3 har vi varit tvungna att avlägsna klätterställningen på grund av att den var trasig
och utgjorde en risk för skador på de lekande barnen. En ny kommer att installeras senare.
När det gäller balkonggolven, som i många fall har passerat "bästföredatum", kommer
åtgärder att vidtas med start under hösten med borttagning av rabatter mm som förhindrar
renovering. Reparationer planeras att ske med början nästa år, och med de sämsta först.
Det har förekommit att tvättstugor "lånats ut" till diverse släktingar och vänner
som inte bor i föreningen. Detta kan inte tolereras och vid
påkommande kommer rapport ske till Riksbyggen i Västerås
för ev. åtgärder. Det är inte meningen att vi som medlemmar
skall bekosta andras tvätt och att utrustningen skall slitas
mer än nödvändigt.

Vi vill understryka att när renovering av kök och badrum skall påbörjas, kontakt
tas med styrelsen eller vår förvaltare Mikael Aghammar 0155-77404.
Garageprojektet fortskrider i stort sett som planerat. Beslut har tagits av styrelsen att
uppgradera el-försörjningen för att säkerställa möjligheterna till installation av laddningsstationer. Beslut har också tagits om att numrera samtliga parkeringsplatser samt att
engagera lämpligt företag för bevakning av dessa och för att tillse att parkeringsförbudet
för ingårdarna efterlevs. Mer info om detta återkommer vi till.
Vi vill meddela att det tyvärr inte går att hyra gästrummet efter den 17 september en tid
framåt. Vissa reparationer komma att genomföras och det är oklart hur lång tid det
kommer att ta.
Från augusti är hyran för samlingsrummet höjd till 200 KR per tillfälle/dag.
Bokningar som har skett före augusti för senare tillfällen på året berörs inte av denna
höjning utan man betalar det tidigare priset på 100 KR.
Av familjeskäl och med ett krävande heltidsarbete tvingas vår eminenta sekreterare
Maritza att lämna sin befattning vid kommande stämma. Valberedningen är medveten om
detta men vill ha hjälp med att hitta en ersättare. Är du intresserad av att ingå i en modernt
arbetande styrelse där vi har en bra uppbackning av Riksbyggen så meddela valberedningen
Givetvis är vi "datoriserade" och såväl bärbar dator som skrivare tillhandahålls.
Snälla nikotinberoende! Undvik att röka på balkongerna. På grund av undertryck i lägenheterna dras alla oönskade dofter in genom tilluftskanalern hos de närmsta grannarna.
Som vi redan meddelade i förra Styrelsenytt är den
årliga Gårdsfesten den 30 augusti kl 18.00 på Gård 3.
Se anslag i trapphuset.
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