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Nu funkar koden till
båda entrédörrarna!
(mellan kl. 7 – 21)

Sommaren står nu för dörren, med grillning mm. Ta gärna en titt på hemsidan
och läs trivselreglerna. Tänk på de som bor under dig, så skräp, blomvatten mm
inte hamnar på uteplatser och balkonger nedanför i onödan, för allas trivsel.

Glad sommar önskar vi er alla!

P-tillstånd vid flytt och lastning eller lossning av gods

För de som tittar in på hemsidan lite då och då, är detta gamla nyheter.
Styrelsen har numera ett P-tillstånd man kan låna för att få stå på gården
vid exempelvis flytt, eller lossa och lasta saker. Generellt råder det
annars parkeringsförbud på innergården. Kontakta styrelsen i god tid
före, minst en vecka i förväg per e-post, om ni önskar låna P-tillståndet.

Fjärrdosor till garageporten

Nu är systemet installerat och klart, alla som anmält intresse
har fått kallelse att hämta ut sina dosor och om någon mer
med parkeringsplats önskar fjärrdosa, kontakta styrelsen.

Dörröppnare, använd inte fötterna

En vänlig uppmuntran att man använder ett knä, en höft, rumpa, en armbåge
eller hand när man trycker på de automatiska dörröppnarna. Det är så tråkigt och
blir så skitigt när man öppnar dessa med fötter eller skor, dels ökat slitage och
fula märken både på dörröppnaren och väggen bredvid!
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2-års garantibesiktning
oktober 2021

Elektronikåtervinning

Styrelsen vill tipsa om att det i
dagsläget går utmärkt att lämna
batterier, glödlampor och mindre
e-avfall i återvinningsskåpen som
finns placerade vid ICA Maxi.

Nya rutiner vid sen betalning

Styrelsen har ändrat i rutinerna för den ekonomisk förvaltaren. Vid förfallen betalning
skickas endast en påminnelse ut efter 7 dagar, då påminnelseavgift och ränta tillkommer.
Om det gått 21dagar, skickas det till inkasso. Om man ha lån, bör man veta att föreningen
är skyldig att meddela banken om man har två obetalda månadsavgifter.

Namnbyte

Vid namnändring på
brevlåda och vid dörr,
kontakta styrelsen
eller felanmäl detta,
så blir det uppdaterat.


