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Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: Rikard Johansson, Jens Juhlin, Henrik Wahlberg,
Sebastian Öhrn, Niklas Ström och Therese Ström.

Lägenhetssyn
Som du förhoppningsvis redan sett, kommer en lägenhetssyn genomföras i alla föreningens
lägenheter under perioden oktober - november. Mer information finns på meddelandet uppsatt på
entrédörren samt på den avisering som berättar när det är dags för lägenhetssyn i den lägenhet du
förfogar över.

Bredband
Vi har nu fått tillgång till det nya bredbandet från Bredbandsbolaget. Vi ber er kontrollera att ni fått
allt ni behöver och att rätt hastighet på bredbandet har levererats till er. Har ni några frågor eller
funderingar ber vi er ta kontakt med Bredbandsbolaget.

Hösten är här
Det betyder att vi alla måste förbereda oss för vintern och göra våra balkonger fria från eventuella
golvmattor/golvplattor, detta för att betongen inte ska gå sönder vid isbildning.
Hösten är även en mörk årstid och vi behöver vara mer observanta på att alla dörrar är stängda, så
titta en extra gång när du går in eller ut.

Parkering
Vi vill påminna alla om att det från och med november är städgata på måndagar respektive onsdagar
i vårt område. Detta för att underlätta för gatuunderhållet och snöröjningen.
Vi kan även informera om att vi har fått ytterligare en handikapplats i vårt område, på
Snörmakarvägen. Var uppmärksam på att ni ställer er på rätt plats.

Vett och etikett på balkongen
Vi vill uppmana alla att ta hänsyn till varandra, och vara försiktiga när man vattnar sina blommor
eller fimpar cigaretter (fimpa inte direkt från balkongen utan i ett askfat). Vi vill även be alla att inte
hänga blomlådor på utsidan av balkongen.

Städdag 20 oktober
Vi i styrelsen vill tacka de som deltog i städdagen den 20 oktober. Det blev en bra dag med fint
väder, städning av våra gemensamma områden och grillad korv. Stort tack! Till våren hoppas vi att
fler kan vara med och göra våra omgivningar fina.
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