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och det
verkar som att de flesta gör det mesta av det
fortsatt vackra vädret. Inte minst våra
byggarbetare.

Som ni själva kan se så rullar
fasadrenoveringen vidare och snart är hela
fasaden mot vår innergård inplastad. Huset
där den nya pusten (med ny färg) är på plats är
en stor förbättring jämfört den tidigare färgen
och kommer nog när renoveringen är färdig att ge
hela gatan ett välkommet ansiktslyft!
För de av er som kanske noterat det så
har en designdetalj tillkommit jämfört
mot den gamla fasaden. Ovanför
portarna på Östra Kvarngatan
samt ena porten på Östra
Bergsgatan så finns det numera ett
stort parti med en ljusare färg i en
rektangel jämfört med de små
diamantformade
ytorna
som
tidigare
haft
en
avvikande
färg.

Underhållet i en fastighet slutar aldrig och två saker som skett
sista tiden är dels bytet av en trasig fläkt på Östra Bergsgatan samt
att våra två tvättstugor fått en uppfräschning i form av målade
golv.

…och det tror jag vi alla uppskattar. Därför är vi glada att Jan-Erik Wästervall fortsätter sitt arbete
som vice värd och att Johan Nordlöf tar hand om vår gräsmatta och innergård och att Patrik
Ingemansson tvättar tvättmaskinerna både invändigt och utvändigt. Tack!

Och tack till alla ni andra som ställer upp när det behövs och hjälper till på just ert sätt. Vår förening
vore inte lika bra utan er alla!

…så vill gärna styrelsen påminna om att sådant som att ta bort ludd ur torktumlaren, sopa
och/eller vaska av golvet etcetera efter användning ingår i att nyttja våra tvättstugor. Att helt
enkelt komma ihåg att lämna tvättstugan så som man själv vill finna den.

Styrelsen, som till 3/5 består av nya medlemmar sedan årets
föreningsstämma är full av arbetsglädje! Under hösten kommer
vi jobba med att bland annat se över våra olika lån, men även
fortsätta att förbättra vår förening på bästa möjliga sätt. Då
styrelsen dels är ny, men också för att fortsätta vara så tillgängliga
för er medlemmar som möjligt, så kommer styrelsen på försök ett
par gånger framöver att ha ”öppet hus”. Detta betyder att under
en timme står dörren till styrelserummet öppet och vem som
helst är välkommen om det är så att ni har en fråga eller
fundering, ett förslag eller synpunkt.
Anslag om vilka datum och tider kommer sättas upp i god tid. Håll utkik på trapptavlorna!

Styrelsen vill ogärna komma med förmaningar men vi känner att
det är dags för en kort påminnelse.
Det har uppmärksammats att sopor i några av föreningens sopkärl
inte följer de riktlinjer som finns. Det första kärlet avser kartong. Vi
vill gärna påminna om att kartonger måste plattas ihop och packas
så bra det går. Icke hopvikta kartonger eller kartonger med innehåll
av plast, frigolit och liknande får inte förekomma.
Det andra kärlet avser metall. Ett sådant här kärl är avsett för metallföremål som vanligt
förekommer i ett hushåll så som aluminiumfolie, konserver och liknande. Sådant som under en tid
funnits i anslutning till sopkärlen så som torkställning med mera räknas som grovsopor och ska
slängas av medlemmen själv på kommunens anvisade platser.
Det tredje kärlet avser det bruna kärlet för kompost. I denna har det förkommit icke nedbrytbar
plast, glas och liknande vilket inte får förekomma i kärlet.
Det sista kärlet finns i garaget i form av två stycken soptunnor. Dessa har funnits där för att kunna
slänga lättare eller mindre skräp men vår vice värd har rapporterat att allt från hushållsavfall till
mat och liknande kastas i dessa soptunnor. Styrelsen har därför beslutat att plocka bort dessa två
soptunnor från garaget.

