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Snart är det semestertider men innan vi alla drar iväg på våra respektive
sommarnöjen vill vi i styrelsen passa på att ge lite information från föreningen.
Fasader och årlig besiktning
Styrelsen har nyligen gjort den årliga besiktningen av våra fastigheter: fasader,
vinds- och andra allmänna utrymmen. Vi har uppmanat JM att snarast avsluta
det målningsarbete av fasaderna som påbörjades i höstas. JM:s representant
har också besiktigat fasadsprickor vid en balkong på Rekordvägen 3 och
konstaterat byggfel. Övriga balkonger på Rekordvägen 3 har inga sprickor. En
motsvarande besiktning av balkongerna på 1:an kommer också att göras.
Det är kaos i cykelrummet
Det finns ett tiotal cyklar i cykelrummet som, av dammbildningen att döma,
inte används. Om du har en cykel som du inte använder men gärna vill få
bortforslad (utan kostnad för dig) eller vill sälja till någon medlem i föreningen:
Sätt då en lapp med ditt namn och telefonnummer på cykeln med noteringen
”Bortforslas” eller ”Till salu”.
De cyklar som är märkta – eller omärkta, men mycket dammiga - kommer vi
sedan att ställa in i ett separat utrymme, så att det ges mera plats för aktiva
cyklister.

Extrastämma och städdag söndag 16 september 2018
Den 16 september kommer föreningen att ha en extrastämma för att anta de
nya stadgarna. Vi kommer att kombinera den med höststädning av, bland
annat, soprum och cykelrum, och avslutar sedan med en lätt förtäring. Kallelse
kommer senare.

Var sparsam med vatten!
Även om det är skönt med sommar och sol så har ju sommarvärmen också en
del negativa effekter, inte minst när det gäller vattenförsörjningen.
Grundvattennivån är nu mycket låg. Tänk på det när du duschar, vattnar,
spolar upp kallvatten, etc. Istället för att spola upp kallvatten varje gång du vill
dricka ett glas vatten, kan du alltid ha en karaff kallt vatten i kylen!

Slutligen önskar vi alla:
Glad Midsommar och en Skön Sommar!

