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Styrelsen informerar – 16/2020

Hej!
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen.
Julgranar
Julgranar kan ni slänga som vanligt vid vändplan Clementingränd. Vi kommer beställa
hämtning av gamla granar till vecka 4 så sista dagen att slänga era julgranar är 24/1.
Tända ljus
Nu när det är mörkt ute och speciellt vid jultiden är det många levande ljus i våra hem. Även
värmeljusen som kan tyckas vara säkra kan bli överhettade och flammar upp med en stor
eldslåga. Lämna aldrig något levande ljus oövervakat. Släck ljusen när ni lämnar rummet.
Se också till att ni har lämpligt skydd hemma så som brandsläckare och brandfilt.
Städning bastu/tvättstugor
Städning av bastu och tvättstugor
Bastun är renoverad med klinkers på golvet och kakel på väggarna. Ni som bastar får
skärpa er när det gäller städningen. Samma sak gäller våra tvättstugor. Det är inte roligt att
börja med att städa innan man ska tvätta. Vi har olika nivåer när det gäller städning så det
räcker inte med att lämna bastu/tvättstuga i det skikt ni själva vill ha den i utan det ska vara
lite bättre.
Källsortering
Styrelsen jobbar vidare med att se hur vi ska få källsortering i föreningen.
Information från senaste styrelsemötet
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. Där tystnadsplikt råder är inte medtaget.
• Genomgång av föregående protokoll.
• Genomgång av resultat och balansräkning t.o.m. november. Allt ser bra ut.
• EFS och Malms har utfört löpande arbete. Tillsammans med Peter Malm har vi gått
igenom de områden som Malms Trädgårdsanläggning ansvarar för.
• Inga lägenhetsöverlåtelser.
• Inga skrivelser och 4 rapporter
o Asfaltering klar, slutbesiktning 22/12. Kostanden för asfalteringen slutade på strax
under 1 miljon kronor.
o Planerar studiebesök hos Brf Fjället har att se hur de har löst källsortering.
o Bygga altandäck vid föreningslokalen.
o Offerter för energideklaration (ska vara genomförd före 2020-07)
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