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Datum för informationsmöten
Renoveringen av våra avloppsledningar i gårdarna pågår enligt tidplan och snart är det dags att börja
jobba mot husen. Med anledning av detta kommervatten och avlopp i respektive trapp att stängas
under dagtid i upp till 2-3 dagar och entreprenören behöver tillträde till lägenheterna på
bottenvåningen i de hus som inte har källare (se tidigare utlämnad information)
Det blir ett informationsmöte för varje gård där du har möjlighet att träffa representanter för
entreprenören, projektledaren från Riksbyggen bostad samt representanter från styrelsen. Här kan
du ställa frågor om hur projektet kommer att påverka just dig.

\r lnformationsmötet för gård 1-6-24 är den 29 augusti och kallelse till boende på den gården har utgått.
För gård 26-30 blir det informationsmöte den 18 oktober kl 18-20 och fdr gård 32-36 blir det
informationsmöte den 12 november kl 18-20. Kallelse kommer att utgå till boende på respektive gård
innan mötet, men sätt redan nu kryss ialmanackan.

L
I år har vi stora problem med möss och råttor
Det är stora problem med möss och råttor i hela staden i år, och
tyvärr ärVästra Berga inget undantag. Även byggnationen på

västra Berga skola bidrar till problemet då gnagarna där förflyttar
sig under byggtiden, och vi i på Brf Kadetten har känt av detta genom ökade observationer av möss
och råttor på vårt område under sommaren. Styrelsen jobbar med att hantera problemet och vi ber
alla boende låta bli att mata fåglar mm, eller kasta matrester på marken, då detta är en gratis måltid
för råttor och möss.

(_

Sommaren har varit extrem torr i år
Denna sommar har varit extrem torr och växtligheten på Brf Kadetten
präglas av detta. Våra duktiga fastighetsskötare har försökt hålla liv i
nyplanteringarna genom bevattning, men det är ännu oklart om alla
buskar kommer att överleva. Föreningen kommer att avvakta med
ytterligare nyplanteringar tills vi vet skadornas omfattning och det åter
blir lämpligt att plantera växter.

Byte av dörrfoder
Styrelsen har konstaterat att färgen på dörrfodret på en del dörrar till lägenheterna är sprucken eller
avflagnat. Dörrfodret pä dessa lägenheter kommer under hösten att bytas och ersättas av dörrfoder i
vit färg.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
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