September 2018
Utemiljödag – 21 oktober, kl 10:00

Höstens utemiljödag närmar sig och vi hoppas att så många som möjligt
kan komma. Samlingen är vid miljöstugan och det blir sedan fika i Butiken
som vanligt. Om du inte har möjlighet att närvara på utemiljödagen,
vänligen kontakta din längledare för att få information om hur du kan
hjälpa till vid annat tillfälle.

Container – 12-15 oktober

En container kommer att finnas vid miljöstugan perioden 12 till 15
oktober. Här kan du slänga t.ex. möbler, cyklar och grovsopor. Det är inte
tillåtet att slänga farligt avfall, kemikalier, elektronik, flytande avfall,
matavfall eller hushållssopor.

Övernattningslägenhet - Ja eller Nej?

En enkät skickades ut per email den 20 september. Vänligen besvara denna
enkät innan sista september så att vi på ett korrekt sätt kan fatta beslut om
vi ska skaffa en övernattningslägenhet i vår förening.

Hängrännor och stuprör

I september har vi fått våra tak och hängrännor rensade på barr och annat
skräp. På de ställen där proppar har inrapporterats av boende så har
stuprören spolats. Länga 71-81 fick även sina hängrännor justerade då de
haft en dålig lutning.

Asfalt - löpande underhåll

Styrelsen har gjort en översyn av asfalten i området och kommit i kontakt
med en entreprenör som inspekterar skicket på våra asfaltytor. Vi planerar
att utföra vissa åtgärder i akuta lägen innan vintern och hoppas på att ett
större, långsiktigt asfalteringsarbete kan komma igång nästa år.
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Bostadsrättstillägg

Föreningen har sett över sina försäkringar och valt att behålla denna
klausul som innebär att alla bostadsrätter har ett av
bostadsrättsföreningen tecknat bostadsrättstillägg. Det innebär att du som
medlem inte behöver teckna bostadsrättstillägg till din egen
hemförsäkring.

Tack för festen!

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till länga 6 för den fina höstfest som de
anordnade för såväl gammal som ung! Väldigt roligt att det var så stor
uppslutning!
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