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  Värmesystem och inomhustemperatur
  Riksbyggens driftstekniker som under mitten av mars skulle besökt våra boende som rapportetrat att  
  deras element inte fungerar korrekt, har nu flyttat fram detta besök till vecka 42. Det blir alltså inte
  förrän i oktober och information om besöket kommer att lämnas någon vecka före Riksbyggens
  driftstekniker gör sitt besök.

  Renovering av balkonger
  Vi har nu fått ett utlåtande om våra balkonger och de är i bättre skick
  än förväntat. Ny bottenplatta planeras att gjutas hos de som bor på
  nedre botten i de hus som inte har källare. Alla på övre plan har fått 
  en enkät att fylla i och det är mycket viktigt att ni kontrollerar er 
  balkong och lämnar in enkäten om ni ser några skador på plattan eller
  räcket. I samband med balkongrenoveringen så kommer också lagning
  och målning av hussocklarna genomföras för att få samordningsvinster. 

  Hyra av extra förråd

  Det finns ett fåtal extra förråd som hyrs ut till boende i föreningen. Kontrakten är i många fall väldigt 
  röriga och varierande både i hyressättning och uppsägningstid. Styrelsen har därför fattat beslut om
  att nya hyreskontrakt för extra förråd från och med nu kommer få en hyressättning på 50 kr per
  kvadratmeter och månad samt en uppsägningstid på tre månader. Om styrelsen finner det befogat
  kan uppsägningstiden sättas till en kortare tid än tre månader.

  Trafik på våra innergårdar och gångvägar

Vi måste be alla respektera de regler som gäller för trafik 
på våra innergårdar och gångvägar. Det är gångfart som 
gäller och det innebär högst 7 km per timme.
Våra vägplintar har tvättats och de tillsammans med våra   
fartdämpare kommer nu att placeras ut på innergårdar 
och gångvägar.

                            - Tänk på att gräsytorna inte är till för eller klarar av bilpar-
  kering. Förstörda gräsytor tar lång tid att få ordning på och ser tråkigt ut.

  Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att inte något barn eller någon annan skadas på grund av
  vårdslöst körande på våra innergårdar och gångvägar.

  Vill ni träffa styrelsen, så kan ni göra det i styrelserummet på onsdagar kl. 17-18.

      Till sist vill vi önska er en fin Valborg och första maj!
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