Mars 2017

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Håll koll på dörrar och fönster
I samband med balkongprojektet har det börjat röra sig konstigt folk på området.
De känner på dörrar och vi har tyvärr haft inbrott i ett förråd. Styrelsen vill uppmärksamma
boende på detta och uppmana alla se till att hålla entrédörrarna stängda så ingen obehörig
kan ta sig in i trapporna. Ni som bor på bottenvåningen bör även hålla koll på fönsterna när ni
vädrar.
Det är tyvärr inte något okänt fenomen att större byggprojekt drar till sig sådant folk och det
är styrelsens förhoppning att detta upphör när balkongprojektet är klart.
Ordning i tvättstugor och torkrum
Styrelsen vill än en gång göra uppmärksam på att du som använder våra tvättstugor och
torkrum ska städa dessa när du är klar med att använda dem. Tänk även på att torka av
insidan av dörren på torktumlaren i samband med att du rengör filtret.
Information om balkongprojektet
De första balkongerna är nu klara och boende har börjat använda dem – alla vi andra får
avundsjukt vänta ett tag till innan våra balkonger är klara. Balkongerna kommer att besiktigas
efterhand och information kommer därefter att utgå till berörda boende att man kan börja
använda balkongerna. När en gård är klar kommer en informationsskrivelse att delas ut, där
du kan anteckna om du anser det finns fel eller brister på din balkong. Detta ska därefter
skickas in till Riksbyggen (mer information finns på skrivelsen)
Styrelsen håller på att ta fram underlag för regler för montering av markis och kattnät på
balkongerna. Det är av yttersta vikt att utförs det på rätt sätt således av konstruktionen inte
skadas.
Markis får INTE monteras utan styrelsens godkännande och bygglov från kommunen.
Markis och kattnät är inget som ingår i projektet men styrelsen har för avsikt att gå ut med
en intresseanmälan för intresserade boende. Styrelsen ber att få återkomma med mer
information.
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