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MEDDELANDE

Först och främst önskar vi er alla god fortsättning på nya året.
Miljörummen Vi har stora problem med att vi medlemmar inte paketerar/
viker ihop kartonger när vi slänger dem i tunnorna. Ständigt problem. Om
vi hjälps åt så kan fler medlemmar kasta sina kartonger. Om ni köper saker
som har emballage (kartong) omkring sig, ta gärna sönder kartongen eller vik
ihop. Det är inte så svårt. Vi måste bli bättre på detta, då det i förlängningen
kostar pengar för oss alla.
När ni kommer med saker typ brandsläckare kan ni inte bara ställa den
på golvet. Sådant får ni själva lämna till kommunens anläggningar. Det är inte
trevligt när ni lägger olika saker för att någon annan ska ta bort det.
Varje vecka lämnas saker, som inte bör finnas där, det vill säga någon har
bara lämnat en kudde, en stekpanna eller ett par skor med mera.
I vår förening har vi en mycket fin service till alla våra medlemmar och det
minsta man kan begära är att vi sorterar korrekt.

Rengöring av avlopp i kök, vaskar och avloppsbrunnar Vi uppmanar
våra medlemmar att kontinuerligt rengöra avloppsrör/vattenlås ikök, duschrum och badrum. Bostadsrättshavaren har skyldighet att göra detta och även
stå för kostnaderna om det behövs åtgärder/reparationer i detta sammanhang,
jmf §§ 26 och 28 i stadgarna. Vi har plaströr i våra avlopp och plast i vattenlås
och golvbrunnar. Plast kan förstöras av kaustiksoda och andra kemikalier.
Använd därför aldrig kemikalier typ propplösare för att åtgärda ett stopp. Om
det rinner ner dåligt eller inte alls i en vask, försök rensa genom att skruva av
locket under vattenlåset och rensa med en gammal tandborste. Ofta hjälper
det. Kan man inte rensa själv måste man felanmäla, tel 0771-860860. Se bilder
vilka avlopp, vattenlås och golvbrunnar det gäller.
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Årstämma, garagestädning och cykelrensning Vi flaggar redan nu upp
för årsstämma som planeras att hållas torsdagen den 20 maj och garagestädning
måndagen den 17 maj, cykelrensning återkommer vi med. Separat information
kommer när det gäller ovanstående.

Styrelsens möten hålls numera digitalt och följande möten är inplanerade.
Tisdagar 23 februari, 23 mars, 20 april, samt torsdag 20 maj före stämman.

