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Garagestädning 22 november kl. 8-11

Tisdag 22 november sker en sopning av garaget mellan 8-11 med
maskin. Garaget behöver då vara tomt för att städningen ska kunna
utföras. Vi ber er parkera någon annanstans under dess 3h, förslagsvis
på Kvarnkullen eller Kongahälla eller vid ICA Maxi.
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Restpunkter obligatorisk ventilationskontroll

Tack alla medlemmar som hörsammade OVKn, tyvärr blev endast
uppgång 6 & 7 godkända. Några mindre åtgärder behövs och de
medlemmar som berörs kommer få separat information när det blir
dags. Efter slutförda åtgärder kommer några lägenheter kontrolleras
igen. Styrelsen jobbar på att få detta avklarat före årets slut.

Avisering om avgiftsökning

Tyvärr ökar kostnader mer än förväntat. Räntor, vatten, värme,
sophantering mm. Styrelsen arbetar just nu med budgeten för nästa
år och vet redan nu att avgiftshöjning kommer bli aktuellt vid
årsskiftet.

Enligt den ursprungliga ekonomiska planen så ska avgiften höjas
årligen med 2%, men styrelsen vill ändå flagga för att detta troligtvis
inte kommer räcka. Mer info kommer innan nästa avisering.

Nu finns det fler
MC/moped-platser

i garaget!

Soprummet är kameraövervakat

I första hand är soprummet kameraövervakat för att undvika inbrott samt hjälp
till polisen för identifiering av inbrottstjuvar. Tyvärr följs inte instruktioner om vad
som får slängas och var i soprummet. Om inte reglerna följs för sopor i
soprummet kommer styrelsen att börja använda sig av kameran för att ta reda
på vilka som slänger skräp som inte hör hemma i soprummet. Vid ren
nedskräpning kan en polisanmälan komma att upprättas.

Kakel & fogar

Hansson & Söner har bett styrelsen fråga om det är någon medlem som
anser att åtgärd av kakel och fogar efter 2-årsbesiktningen inte blivit klart
än. Detta gäller endast de som haft en besiktningsanmärkning.
Vänligen meddela styrelsen omgående per e-post.


