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Vi hoppas alla på en solig och varm sommar
Efter förre året kalla och blåsiga sommar hoppas vi säkert alla på att detta årets sommar blir
varm, skön och solrik här på Kadetten.
För att alla ska få en härlig sommar ber styrelsen er tänka på att grillning inte är tillåtet på
gårdarna, vi hänvisar istället till föreningens fina grillplatser vid boulebanorna, samt vid hus
26-28 samt hus 32-34. Tänk även på att bollspel inte är tillåtet på gårdarna – vi hänvisar
istället till de jättestora, fina gräsytor i området som är mycket lämpliga för alla sorters
bollspel.
Vi fortsätter vårstädningen…….
Nu är vi snart klara med underhållsspolningen men
vårstädningen på Kadetten fortsätter. En del av den vita plåten
på våra fasader har blivit grön av alger och snart kommer vi att
högtryckstvätta plåten så den blir vit och fin igen. I samband
med högtryckstvättning av fasadplåten kommer även trapporna
på baksidan av husen att tvättas rena för alger och mossa, och
taken över entréerna kommer att rengöras.
Och vi fortsätter……
Även sanden i sandlådorna kommer att tvättas….. ja, det kan låta konstigt, men sanden i våra
sandlådor har blivit hårt packat och full med ogräs, så barnen inte kan leka med den. Genom
att tvätta sanden så slippar vi byta den helt, vilket är både billigare och bättre för miljön.
Vis hänsyn till din granne i tvättstugan
På förekommen anledning ber vi alla användare av föreningens tvättstugor tänka på följande:
- Bokning av tvättid gör du genom att placera din bokningsbricka i bokningstavlan.
- Om du inte kan utnyttja din tvättid ber vi dig ta bort bokningsbrickan ur bokningstavlan så
någon av dina grannar kan få tillgång till tvättiden.
- När du har tvättat helt klart ber vi dig ta bort din bokningsbricka så den inte sitter kvar i
bokningstavlan, eller flytta din bokningsbricka till nästa tid som du vill boka som din tvättid.
-Barnstrumpor, småpinnar och pappersbitar är inte bokningsbrickor och får inte placeras i
bokningstavlan.
Sist men icke minst: Respektera din grannes tvättid. Det är inte ok att ta din grannes tvättid –
det kan vara så att vederbörande vill påbörja sitt tvättpass sent.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

