Lämna snarast in ditt samtyckesformulär för utbytet av
tappvattenrören!
Arbetet med förberedelser för att kunna byta ut alla tappvattenrör
(varm- och kallvattnet) i våra två hus fortskrider för fullt. Det är ju
angeläget att arbetet med nya tappvattenledningar kommer igång som
planerat för att inte dra ut på själva arbetsprocessen och förlänga de
problem med kostsamma läckage och annat som förekommer (t.ex.
relining som släpper i vissa rör).
Samtyckesformulär har den 29 november tillställts de medlemmar som
inte kunde närvara vid extra-stämman i september 2021. Styrelsen vill
nu uppmana de som ännu inte har fyllt i och besvarat
samtyckesformuläret att snarast göra det. En påminnelse till de som
ännu inte har svarat har sänts ut den 16 december. Det går bra att
lämna ditt undertecknade svarsformulär i föreningens brevlåda vid sidan
av dörren till föreningskontoret (Hagalundsgatan 30, ÖK-planet). Tack till
de medlemmar som redan har lämnat sina svar!
Sopor, emballage och julklappspapper – det här gäller!
Under de kommande helgerna är det viktigt att alla ser till att slänga
sopor och annat avfall på rätt sätt och på rätt ställe. För att underlätta
detta, och undvika att det blir stopp eller problem med nedkasten på
avfallsstationen på gården, kommer det att finnas särskilt utplacerade
sopcontainrar i undre garaget vid infarten (40-huset) och utfarten (30huset) för emballage och papper från julklappar och dylikt.
Föreningsexpeditionens öppettider under jul och nyår
Föreningsexpeditionen har öppet normalt både måndagen den 27
december kl 08:00 – 09:30 och måndagen den 3 januari 2022 kl 08:00 –
09:30.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen önskar alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År! För att det
ska bli så, var försiktig med levande ljus under helgerna, och följ
myndigheternas råd, restriktioner och föreskrifter så att
smittspridningen av corona-viruset begränsas så långt möjligt!
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