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Medlemsbrev September
Beslut styrelsen fattat 13/9:

•Priser för beställning av extra nycklar
•Baker Tilly får uppdraget att hantera pantskrivningar och överlåtelser.
DMJ med entrepenörer har varit på besök och träffat delar av styrelsen tillsammans
med vår tekniska expert Anders för teknisk genomgång av huset och hur det ska förvaltas. Det finns saker kvar att arbeta med både invändigt och utvändigt vilket kommer att
ske och stämmas av vid ett nytt möte senare i höst.
Hemsidan ligger nu uppe och styrelsen ser gärna att ni håller lite koll både på hemsida
och anslagstavla kring vad som sker i huset och håller er uppdaterade. Fler funktioner
kommer att finnas på hemsidan så småningom när all information är framtagen och
gästlägenheten är klar för uthyrning. Tanken är att det ska gå att boka gästlägenheten
via hemsidan. I nuläget hittar ni framförallt våra medlemsbrev, trivselregler och annan
bra information på hemsidan.
Vårt miljöhus har nu öppnats och vi hoppas att ni medlemmar ska komma att använda
det väl. Ta en extra koll på vad som sorteras var och se till att inget hamnar på fel plats.
Eventuella felsorteringar leder till onödiga straffavgifter som i förlängningen innebär att
vi inte kommer förlänga kontraktet med Ragnsells nästa år i sådant fall. På de stora kärlen står det skyltar för både pappersförpackningar och för wellpapp. Detta kan vara lite
förvirrande men Ragnsells har ändrat sina rutiner och blandar nu wellpapp och pappersförpackningar i samma kärl. Ett sopset kommer att köpas in till miljöhuset så att alla
kan hjälpas åt att hålla snyggt och rent där inne.

GÄSTLÄGENHETSGRUPPEN

Gruppen håller nu på för fullt med att köpa in och få iordning allt i gästlägenheten och
vi ser fram emot att få se resultatet senare i höst.

TRÄDGÅRDSGRUPPEN

De arbetar för tillfället med cykelparkeringsfrågan och hur en mer långsiktig lösning ska
se ut. För att hjälpa dem i deras arbete fyll gärna i listan på anslagstavlan eller undersökningen i vår Facebook-grupp om vad ni efterfrågar för cykelförvaring. De arbetar
även med att tillsammans med trädgårdsarkitekt ta fram en plan för hur trädgården ska
utvecklas över tid.
Med vänliga hälsningar, Styrelsen

