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På förekommen anledning påpekar styrelsen och gästrumsvärden att alla
slag av husdjur är förbjudna vid disponering av gästrummet.
Efterkommande gäst kan ha allergiproblem.
Sen är det bedrövligt att någon tagit gummiskraporna i bastuduschen med sig hem. Ren stöld.
Q-park-kort kommer inom kort att lämnas ut till dom som har fått parkeringsplats
på det övre parkeringsområdet. På så sätt hoppas vi slippa Kungshemsbors tjuvparkeringar. Men det innebär också att alla andra som inte anmält intresse och fått en
parkeringsplats utestängs från området. Parkering av boendeägda bilar på markerade gästparkeringsplatser innebär böter. Likaså parkering på handikapplatser utan tillstånd.
Q-park har direktanknytning via mobil till Transportstyrelsen.
På första byggmötet under vecka 12 gällande etapp 2 kommer att bestämmas när bilarna i
dom gamla garagen på nedre planet måste vara bortkörda och alla lösa inventarier borttagna.
Amälan om upphörande av hyresavtal har lämnats till Riksbyggen centralt. Preliminärt gäller
31/3 och samma gäller för kvarstående husbilar och husvagnar. Har någon erlagt avgift för
period efter den 31/3 ber vi vederbörande anmäla detta till RB:s hyresvärd för kreditering.
Ja vi är medvetna om att det åter blir besvär med tillfälliga parkeringsytor under etapp 2, men vi hoppas att drabbade medlemmar har överseende härmed. I oktober skall allt vara klart enligt
den preliminära tidsplanen.
På begäran av en nyinflyttad medlem har parkchefen vid Nyköpings Kommun
inspekterat odlingsområdet ner mot ån och hört av sej och vill ha uppgift om
vilka medlemmar som har koloniverksamhet där för att kunna skriva någon
form av hyresavtal med vederbörande. Detta är inte något ärende för styrelsen, men oaktat
detta ber vi alla som har odlingar där att meddela detta till någon i styrelsen så vi kan hjälpa
såväl odlarna som kommunen. Styrelsen lägger sej inte i hur ett avtal kommer att se ut, men
vi ber vederbörande att inte skräpa ner området med allehanda saker. Meddelande om
innehav vill vi ha in före nästa styrelsemöte som vi har vecka 14.
Till senaste styrelsemötet till vilket också revisorerna och vår
förvaltare var kallade hade vi inbjudit experter från Riksbyggen,
för att dels få information om solenergisystem, men också för
att diskutera andra framtida eventuella projekt. När det gäller
solenergi - som många frågar om - kan det bli aktuellt 2022 eller 2023 då enligt underhållsplanen takpappen skall bytas. Det diskuterades också på vilket sätt vi kan lösa problemen
med dom undermåliga balkonggolven. Inga beslut är tagna, men RB kommer att utföra vissa
förprojekteringsarbeten för att ge oss underlag.
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