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Först ett positivt besked: Det blir ingen höjning av avgifterna för verksamhetsåret 2019/2020.
Sedan ett tråkigt konstaterande: Vissa medlemmar lever i tron att det råder fri
fart på våra innergårdar. Detta gäller speciellt på gård 1 enl. inkomna anmälningar.
Max-hastighet 10km/tim. gäller, och tänk på att det vistas både barn och barnbarn på våra områden.
Och vänligen stäng av motorn vid tillfälligt stopp på innergårdarna.
När det gäller sophanteringen så råder det fortfarande en ovilja bland vissa
medlemmar att respektera de anvisningar som finns uppsatta på sophusen.
Över huvud taget inget annat i containrarna än hushållssopor och matavfall!
Kartonger mm skall lämnas vid den mobila återvinningscentralen på
parkeringen vid ICA enligt det kommunala utskicket. Och tidningscontainrarna har kommit till för att gamla och handikappade och de som inte har bil inte skall behöva
gå till den mobila återvinningsstationen med sina tidningsrester!!!
Behöver Du extra myggnät för något fönster så kontakta vår kassör Sussi på 0731 81 78 90.
Riksbyggens bovärd Ida Lindvall hanterar nu önskemål och förändringar när det
gäller garage, carportar eller parkeringsplatser på det färdigställda övre planet.
Rolf har påbörjat fördelningsjobbet för det nedre området, och här finns i nuläget
flera garage- och parkeringsplatser att boka. Grundregeln är ett garage eller en
carport per lägenhet plus om möjligt en parkeringsplats om fler bilar ägs, men vi vill ju gärna att
samtliga garage skall användas. Vi utgår från tidigare inlämnade önskemål och uppmanar
nyinflyttade att höra av sig om intresse finns för någon plats. En av garagelängorna med 13
platser förbereds för installation av eldrivna och fjärrstyrda portöppnare. Hittills har 4 medlemmar
anmält intresse för detta hjälpmedel. Alla frågor gällande det nedre planet besvaras av
Rolf på 0704 44 75 54.
Månadsavgifter för parkeringsplatserna på övre planet kommer att aviseras från och med
oktober innevarande år. Undantag för de som fått tillfällig parkeringsplats under etapp 2, vilka
blir disponibla när etapp 2 är klar och möjliggör en utökning av antalet platser för besökande.
På styrelsens uppdrag pågår en utredning hos Riksbyggen om
kommande eventuell utrustning för solvärme på våra tak i
samband med framtida bytet av takpapp.
Riksbyggens expedition i vår lokal kommer att vara öppen som vanligt varje fredag kl 10-12 under
sommaren, men däremot kommer vår egen expedition att vara stängd veckorna 25 - 31.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en
härlig och varm sommar med mycket soltid.

