Bläckbladet september 2019
Cykelförråd
Vi har nu avgränsat utrymme på källarplanet i samtliga höghus så att alla som vill
kan långtidsparkera cyklar där under vintern.
Lgh nyckel passar i gaveldörren mot gårdarna och därefter är det 1:a dörren
innanför, där det står förråd.
Möbler/sopor
Vi behöver omgående få ett slut på att boende dumpar möbler och annat bråte
utanför sophus, portar och containern!
Med tidigare bränder i färskt minne får detta såklart inte förekomma.
Påtala gärna för dem som gör fel eller meddela styrelsen så att vi kan uppmana om
rättelse.
Säkerheten måste tas på allvar!
Bränder
Vi får mycket frågor ang sommarens bränder på området. Polisen fortsätter sina
utredningar som är sekretessbelagda, vilket innebär att vi inte kan få ut aktuell
information.
Påminnelse om laddning av el- & hybridbilar
Vi har installerat laddning för el- & hybridbilar på Viktor Rydbergsgatan mot
Österleden. Betalning sker via app. Det är inte tillåtet att ladda bilarna på annan
plats än denna. Överträdelse beivras.
Bommar
Påminnelse att stänga bommarna, så vi slipper obehörig trafik på innergårdarna.
Tennisbana
Bokning av tennisbanan har upphört, det är numera först till kvarn som gäller…
Hänglås till hyrförråd
Föreningen har köpt in klassade hänglås med förrådsnummer i stans som ska sitta
på uthyrda förråd i garagelängorna, dessa lås/nycklar ska lämnas till näste
förhyrare via inlämning på Lås- & säkerhetscenter på Kungsgatan, då även nycklar
omprogrammeras.
Separata brev till förhyrare kommer i början av september.
Det är många som står på kö för att hyra förråd, samtidigt finns det många som
inte besöker sitt förråd årligen, kanske en funderare passar bra om ni ska fortsätta
hyra eller säga upp det? Uppsägning sker hos Mediator.
Hyra lokal
Vill ni hyra kvarterslokal och/eller övernattningsrum kontaktar ni René Fernandez
på mejl elgrangonzo1952@gmail.com.
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