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Nya medlemmar
Lgh 1505 är såld till Zahra Rowshan och Peyman Davoodi
som hälsas välkomna till föreningen.

Radiatorerna och Vattenläcka
I samband med bytet av radiatorventilerna har vi tyvärr
haft ett par vattenläckor i lägenheter samt i förskolans lokal. Styrelsen vill
därför uppmana samtliga att kontrollera så att det inte är fuktigt/läcker vatten
från rör, element eller luftningsventilerna. Meddela styrelsen omgående om ni
upptäcker fukt eller läcka kring eller på elementen.

Den 29 september kommer KMV att justera systemet. Efter injusteringen ber vi
er åter kontrollera alla element och omedelbart meddela styrelsen om det
förekommer fukt eller läckage. OBS: Elementen måste vara fullt öppna vid
injusteringen, säkerställ att radiatorventilen inte är stängd.

Fönsterbesiktning
Det är nu 10 år sedan vi bytte alla fönster. Det är dags för den sista
besiktningen som kommer att äga rum onsdagen den 6 oktober. Vi kommer att
göra stickprov. Således tacksam alla som anser sig ha problem med sina fönster
snarast meddelar detta till föreningens mail - brfmuraren1@gmail.com .

Inbrott i matkällaren
Som ni säkert uppmärksammat har vi haft inbrott i matkällaren och vissa av
föreningens medlemmar har blivit bestulna. Vi vill därför uppmana alla att vara
extra uppmärksamma på främmande person som rör sig i fastigheten. Var
också noga med att dörrar stängs ordentligt.

Fukt i källaren
Styrelsen har uppmärksammat att det är fukt i källaren/skyddsrummet. Vi har
haft ett företag här som tittat på detta. Tyvärr är det svårt att åtgärda eftersom
det beror på hur husets stomme är byggd. Dagens nya hus byggs på ett annat
sätt än vad som var fallet i slutet på 50-talet. Tänk därför på att inte ställa
kartonger, textilier etc direkt på betongen - det kan förorsaka mögel.

Tele2 ändrar i basutbudet
TV10 kommer att ersätta TV6 fr.o.m. den 31/10.
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Höststädning
med efterföljande fika kommer att äga rum söndagen den 17/10. Kom och
hjälp till att fräscha upp vår omgivning. Vi börjar kl 14.00 under förutsättning
att det inte regnar.

Tvättstugan
För att ge möjlighet att hinna köra två längre tvättprogram efter varandra utan
att behöva boka dubbla pass, så förlängs kvällspassen till 3 timmar och 2,5
timme. Nya schemat blir alltså: 7-9, 9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-20, 20-22:30.

Det finns ett kärl i tvättstugan för källsortering av tomma
tvättmedelsförpackningar av plast eller kartong. Platta gärna till kartonger
innan de slängs, och fortsätt slänga vanligt skräp (som torktumlarludd) i
soptunnan med lock.

Cykelrensning
Det är väldigt mycket cyklar i källaren och flera av dem kanske saknar ägare. Vi
genomför därför cykelrensning i källaren och garagen 31/10. Innan dess måste
alla märka sin cykel med namn och lägenhetsnummer. Har man en märklapp på
cykeln ber vi er lägga till namn tydligt så vi ser att cykeln är nymärkt. Vi hänger
en påse med märklappar i källaren.

Avtackning
Vi tackar Stefan Ungerth för hans tid i styrelsen. Han avgår 31/10 pga flytt från
huset.

Styrelsen


