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Lussefika
Tisdagen den 9 december kl.19.00 bjuder styrelsen på lussefika och mysig julstämning i våran
gästlägenhet. Alla i föreningen är hjärtlilgt välkomna.
Förhöjd hyra
Budgeten för 2015 är nu klar och styrelsen har beslutat höja hyrorna med 4%.
Uteplatsen
Arbetet med uteplatsen pågår, det som väntar är ett tunnt sista lager med grus för att sedan lägga
plattorna. Är du nyfiken, eller vill vara med och hjälpa till? Kontakt Nicklas Ardrot på 0762-03 09 40.
OVK-besiktning
Föreningen gjorde för inte så längesedan en OVK-besiktning och denna blev inte godkännd. Felen ska
åtgärdas inom ett halvår och alla i föreningen kommer få en lapp på vad som ska göras och när det ska vara
åtgärdat. Det största problemet som vi har i nästan alla lägenheter är att det ej är installerat en
kolfilterfläkt i köket, detta måste det vara och de som inte har en sådan måste alltså byta.
Sopstation
Det finns personer i föreningen som missköter sopsorteringen och vi ber dessa att inte göra detta! Är man
osäker på hur man källsorterar kan man antingen kontakta styrelsen eller gå in på vår hemsida och klicka
sig fram till sopsorteringsguiden. Observera att matavfall ska ligga i pappåsar och inte i plastpåsar när det
slängs!
Förråd
Nu är det dags att märka upp vems förråd som är vem. I ett första steg ber vi alla att senast den 5 Januari
sätta upp lappar på deras förråd (både vindsförråd och källarförråd) detta för att klargöra vilka förråd som
hör till vem. Förslagsvis skriver man namn och lägenhetsnummer på en lapp som sedan kan knytas fast
eller tejpas upp på förrådet.
Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett gott nytt år!
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