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INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Laddning av batterier och elbilar i garagen
Styrelsen vill informera om att det absolut inte är tillåtet att ladda batterier och/eller elbilar i
garagen utan tillstånd från styrelsen. Det eluttag som finns i garagen är endast avsedd för
dammsugning av bil o dyl.
Önskar du att ladda batterier och/eller elbil ska du kontakta styrelsen. Styrelsen kommer
därefter att utreda om elnät och säkringar i garagelängan tål den ökade belastning. Om så är
fallet kan föreningen skriva ett avtal med montering av elmätare och debitering av
elförbrukning med den som hyr garaget.
Upptäcker styrelsen att någon hyresgäst laddar batteri/elbil i sitt garage utan avtal med
föreningen kan det medföra uppsägning av garaget.
Utomhusbelysningen är äntligen på gång
Nu drar vi igång med utomhusbelysningen. Detta kommer att medföra grävarbete både i
gräsmattor, rabatter och, i begränsat omfattning, asfalten på gårdarna. Vi har planerat att arbetet ska
blir klart under juni månad.

Information om balkongprojektet
Balkongprojektet är i huvudsak klart och nu återstår arbetet med att rätta till de fel och brister som
boende har anmält på den utdelade blanketten. Entreprenören har nu två månader på sig att åtgärda
felen. Vissa mindre arbeten kvarstår, som tex läggning av en rad betongplattor längs fasaden vid hus
20, men detta kommer förhoppningsvis att ske inom kort. Återplantering i de tomma rabatterna
kommer att påbörjas efter semestern om vädret så tillåter (vi hoppas på regn då det är snustorrt i alla
rabatter).

Ordning i tvättavdelningarna
Styrelsen vill åter igen informera om att du som använder våra
fina tvättstugor ska se till att städa efter dig, tex ska ludd tas
bort från torktumlaren och golven torkas över så det är fint och
fräscht till nästa som ska använda tvättstugan. Städgrejer finns i
städrummet vid toaletten.
Styrelsen vill även påpeka att du endast får använda tvättmedel
och sköljmedel i tvättmaskinerna. Klorin och andra kemikalier
hör inte hemma i våra tvättmaskiner då de kan förstöras av det.
Med vänliga midsommarhälsningar
Styrelsen

