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April 2019

ÅRSMÖTE
Årets stämma hålls som tidigare informerats om måndagen den 13 maj 2019
kl 19.00 på Klubben i Skytteholm. Kallelse kommer. Valberedningen har påbörjat sitt
arbete. Om ni är intresserade av att delta i styrelsens arbete kontakta
ann.maliniak@gmail.com

NYA MEDLEMMAR
Lägenhet 2203 har bytt ägare, vi välkomnar Fazel Omari till föreningen.

RENOVERING
Det är många samtida renoveringar just nu. När man renoverar är det viktigt att hålla
rent efter sig, hålla sig till utsatta tider för renovering samt hålla så bra ordning som
det bara går på byggsopor som tillfälligt ligger utanför huset. Vi uppmanar samtidigt
våra medlemmar att ha tålamod med stöket. Tillfällig förvaring i källaren är inte tillåtet
av brandsäkerhetsskäl. Vi får ofta anmärkning vid den veckovisa ronderingen.

VÅRSTÄDNING
28/4 kl 13 är det tid för vårstädning med efterföljande grillning. Vi välkomnar alla
medlemmar att delta.

ELRÄKNING
Fastighetsägarna har återigen misslyckats med att skicka ut elräkningen på
hyresavin. Denna kommer att aviseras separat.

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) etc 6-10 maj
Vart 6:e år ska en OVK-besiktning genomföras, detta kommer att ske 9-10 maj. Vi
kommer genomföra olika aktiviteter samtidigt, bl a en stamspolning. För att kunna
genomföra detta behövs tillgång till samtliga lägenheter. Vi har försökt samla dessa
arbeten för att ni inte ska behöva lämna ifrån er lägenhetsnycklarna mer än en gång.
Mer information kommer. Utöver OVK kommer följande att ses över och installeras:
- Installation/byte av av brandvarnare
- Inventering av balkongernas skick
- Rostbehandling av inrapporterade elementrör
- Stamspolning av avlopp 6-8 maj

PARKERINGSBÖTER
Av misstag har vaktbolaget lappat boende som saknat tillstånd. Som vi tidigare
informerat om har vi tagit bort det kravet, om ni fått böter felaktigt meddela styrelsen.

NY TRÄDGÅRDSENTREPRENÖR
Fr o m den 1 april har vi bytt trädgårdsentreprenör. Det nya bolaget heter Svensk
trädgårdsservice. Vi hoppas att detta byte medför ett uppsving av trädgårdsskötseln.

RADONMÄTNINGEN
kommer att avslutas veckan efter påsk genom att de som har dosor lämnar dem och
i förekommande fall fyller i blanketten i styrelserummet MÅNdagen den 29 april
kl. 19-20. Om ni är bortresta då kontakta Ann Beis på tel: 0707 96 44 76 så löser vi
det på annat sätt.

TVÄTTSTUGAN
Vi får fortsatta klagomål gällande hund-/katthår i tvättstugan, vänligen städa upp
efter er!

GROVSOPRUMMET
Är till för enstaka sopor. Har man många t ex kartonger ska dessa lämnas till de
återvinningscentraler som finns i bl a Bromma och INTE läggas i vårt soprum. Vi har
ordinarie tömning en gång/månad och kärlen räcker inte till om de blir fulla en dag
efter det att tömningen skett.

GLAD PÅSK !

//Styrelsen

