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  Ett stort tack till alla som kontaktat valberedningen efter det brev som skickades ut för ett par veckor 
  sedan! Flera nya personer har nu anmält sitt intresse till både styrelsearbete och att hjälpa till och
  anordna aktiviteter inom föreningen. Det finns tre ersättarplatser till styrelsen kvar som valberedningen
  inte har hittat intresserade till ännu.

  Renovering balkonger
  Nu är utredningen klar gällande våra balkonger på övre plan och tre boende ska
  få sina balkonger åtgärdade. Det är bara mindre reparationer och våra balkonger på
  på övre plan är generellt i bra skick.

  Arbetet med balkongerna på nedre plan går vidare och under de närmaste 
  veckorna slutförs en underhållsplan. Alla balkonger som inte har källare under 
  sig kommer genomgå en enklare yttre kontroll. De som rapporterat problem med sina balkonger 
  kommer få ett besök för att balkongerna ska undersökas mer noggrant för att rätt åtgärd ska vidtas för 
  respektive balkong. Skicket på balkongerna är väldigt olika och kräver olika åtgärder och i vissa fall
  ingen åtgärd alls. 

  Skyddsrum
Arbetet med  skyddsrummens upprustning går vidare. Just nu installeras ny rörelse-
styrd belysning i cykelkällardelarna på gård 2-5, där de nya förråden byggts upp. 
Om ett par veckor inleder vi flytten från de gamla förråden i skyddsrummen till de 
nya förråden. Vi kommer flytta en gård i taget och kontaktar de boende som är 
berörda. En paketvagn samt pirra lånas ut och för dem som inte själva kan flytta 
sina saker eller har anhöriga som kan hjälpa till, så ser vi till att hjälp kommer

  finnas. Vi kommer också bygga ramper över de höga skyddsrumströsklarna för att kunna dra paketvagn
  och pirra. Ramperna kommer flyttas med från gård till gård vartefter flytten går vidare. Nu hjälps vi
  vi åt för att få detta att fungera på ett smidigt sätt, så vi kan få våra skyddsrum upprustade till ett
  funktionsdugligt skick.

  Material har beställts till skyddsrummet på gård 1 och vi hoppas komma igång med upprustningen
  snarast.

  OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
  Tyvärr är vi ännu inte klara med denna kontroll. Vi kommer nu gå runt till de 
  boende som har en 2:a i protokollet och som måste åtgärda sina ventilations-
  problem. Tänk på din egen och dina grannars hälsa och se till att vi alla får en 
  hälsosam inomhusluft!  OVK är en myndighetskontroll och alla boende har skyldighet att släppa in de 
  besiktningspersoner som genomför kontrollen.

  Inomhustemperatur
  Även om kylan inte slagit till på allvar ännu, så vet vi att några boende har det
  kyligare inomhus än vi andra. En lista togs fram i mars för att ni skulle få besök,
  men Riksbyggen flyttade fram besöket till vecka 42 nu i höst. Eftersom kylan inte 
  kommit riktigt ännu, så kommer besöket flyttas fram ytterligare några veckor.
  Information till er som ska besökas kommer delas ut i god tid före besöket.

VÄND

  STYRELSENYTT
 Hej alla!



  Nyheter i korthet:

   * Dusch till gästlägenheten
      En vattenskada har uppstått i gästlägenhetens dusch och den kommer behöva renoveras. Vår 
      tanke är att installera en duschkabin i gästlägenheten för att våra gäster ska slippa behöva gå ut i 
      korridoren för att duscha.

   * Provisorisk gångväg
      En ny dagvattenledning håller på att grävas ner längs vår tomtgräns vid lekplatsen på gård 1.
      En dagvattenbrunn ska installeras och därför har en ny provisorisk gångväg anlagts över gräsmattan
      under byggperioden på ca fyra veckor.

   * Avsläntning vid tvättstugeingångarna på gård 2 och 4
      En avsläntning har gjorts vid tvättstugeingångarna på gård 2 och 4. Gräs kommer sås.

   * Service tvättstugorna 
      Under tisdag 18 oktober och ett par dagar framåt, så kommer åtgärder genomföras efter den
      servicegenomgång som genomfördes i augusti. Bland annat kommer en ny tvättmaskin installeras på
      gård 4 samt flera torktumlare få nya drivremmar och filter. Vi ber er som tvättar under dessa 
      dagar har förståelse för att servicepersonal kommer befinna sig i våra tvättstugor under denna tid.

   * Bättre ventilation i samlingslokalen och motionsrummet
      Nu har nya filter och ett spjäll fixats i ventilationsfläktarna i samlingslokalen och motionsrummet 
      på OG 5b. Det kommer märkas skillnad eftersom filtren var väldigt smutsiga och ventilationen 
      nog inte fungerat på flera år i samlingslokalen.

          Styrelsen

Mats, Bengt, Eva, Augustin, Curt, Peter, Maritza, Helen och Cecilia

 Vi önskar er en skön höst och att vi ses på årsstämman 28 november!


