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  Parkeringseländet: Alla trodde väl att det skulle bli värre än väntat när bygg-entreprenören

  påbörjade arbetet med etapp 2 i garageprojektet. Dessbättre visde det sig att med allas vår 
  positiva inställning så har det faktiskt ordnat sig, och vi kan konstatera att några parkerings-

  möjligheter på grönytorna mellan gård 5 och Kungshems fastigheter inte behövs, varför det
  från och med måndagen den 13 maj råder sedvanligt parkeringsförbud på detta område.
  Observera att laddningsstationsplatserna och den blivande gästparkeringsplatsen på övre
  planet mellan sophuset och carporten inte är avsedda för annan parkering.

  När vi väl är färdiga med garagen på nedre planet kommer vi att få
  möjlighet att utöka antalet gästplatser på övre planet, och också se 
  till att det blir tillräckligt antal gästplatser på nedre planet. 
  Om allt går som planerat så kommer hela projektet att vara färdigt
  i slutet på september. Se tidsplanen som finns anslagen i expedi-

  tionskorridoren.

  När hela garageprojektet är avslutat kommer det att åter råda totalt förbud på att ha
  bildäck i källarförråden. Ni som redan fått nytt garage beakta detta redan nu.

  Ett efterfrågat räcke vid nedgången från gård 1 till parkeringsplanet kommer att sättas upp.
  Alla sittgruppsbänkar runt om vid och i våra gårdar kommer att målas om, och för att

       minska trycket på skötselpersonalen så har vår kassör Sussie 
       åtagit sig att göra detta. Berömvärt!

       Nu under maj månad kommer besiktning att ske av samtliga
       lekplatser och därefter bestäms vilka förbättringar som 
       måste vidtagas.

  Vi kommer att tillsammans med RB:s personal undersöka möjligheterna att återuppkoppla
  vatten till några av de gamla sopförråden för att underlätta vattning på innergårdarna.

  Beakta vad som står i lägenhetspärmen om lösa hundar och katter. Vi har medlemmar som 

  är hundrädda och det finns katter som älskar att göra ifrån sig i barnens sandlådor. 

  Om Du renoverar badrummet så skall Du samtidigt byta golvbrunn, och föreningen står

  för material- och arbetskostnad för detta. Se lägenhetspärmen.

  Tips: Enligt lag kan du utforma en framtidsfullmakt till någon närstående som tar hand

  om Dina åliggande om Du skulle bli handlingsförlamad av sjukdom.
  Se demensförbundet.se.  Rekommenderas av ordf.

  Slutligen kan vi informera om att altanärendet fortsätter att behandlas.
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