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Markarbeten
Markarbetena fortskrider i området. Vi ber er att vänta med återställande av
planteringar osv. tills de är helt klara med aktuellt delområde. Detta kommer att
meddelas de boende med lapp i brevlådan. Vad som återstår på de ytor som ger ett
färdigt intryck är framförallt asfalteringsarbete.
Där plattor har lagts på plats är det av vikt att sand får ligga kvar på stenplattorna –
detta kommer att rinna ner i fogarna vid nederbörd för att ytterligare stabilisera dem. Så
sopa inte rent, trots att det innebär att det blir så att man drar in sand i hallen. På
förekommen anledning - kör inte upp bilar på de nylagda plattorna, arbetet blir helt
ogjort då det blir sättningar direkt.
Markarbeten pågår för fullt i områdets nordvästra del – rötter grävs upp, brunnar justeras, nya plattor läggs
ut vid ingångarna. Även om din plätt känns färdig så kan det vara så att det kvarstår arbetsmoment, lägg
därför inte onödig kraft på att återställa planteringar osv. Det kan vara ogjort arbete.

Filterbyte
HSB kommer att byta fläktfilter i våra bostäder. Lappar har lagts i brevlådorna, om du
har larm och/eller annat låssystem stäm av med HSBs fastighetsskötare Anette Apell på
0725-060 356 om hur ni skall lösa detta praktiskt.

Sophantering
Sophanteringen fungerar nu något bättre överlag, visst kan vi fortfarande skönja grava
övertramp gällande vad som skall slängas vart i sop- och kompostrummet, men
kameraövervakningen (som ger bilder av god kvalitet) gör att vi lättare kan nå de, som
av olika anledningar, inte vill sortera sitt avfall på rätt sätt.
Vad vi kan konstatera är att mången föredrar att använda kärlen närmast dörren, vilket
gör att dessa fylls på avsevärt fortare än övriga – använd gärna kärlen längre in också,
för en jämnare spridning så att inget åker i golvet i onödan.
Nycklar
Finns att hämta hos HSB för att komma in i förråden. Soprummet och kompostrummet
går fortsatt att beträda med hjälp av den gamla nyckeln. Information kommer ut när en
slutgiltig lösning gällande nycklarna kommit till stånd.
Åtgärder elbesiktning
De medlemmar som fick nedslag på den besiktning som tidigare utfördes har till den
160930 på sig att åtgärda detta. En uppföljning kommer sedan att utföras för att tillse
att samtliga punkter verkligen åtgärdats. Några medlemmar har redan inkommit med
intyg från elektriker om att detta är åtgärdat, vi återkommer framgent i hur, och vilken
omfattning, som uppföljningen kommer att ske.
Höststädning
Det börjar närma sig för höststädning. Ännu är det en bit kvar, men första lördagen i
oktober, som detta år även råkar vara den första dagen i samma månad. Kl. 10:00 vid
gräsklippargaraget i vanlig ordning. God mat och trevligt samkväm i och kring
festlokalen väntar de som deltagit under förmiddagen.
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