2018-10-29

Medlemsbrev Oktober
Beslut styrelsen fattat 25/10:

•Vi har beslutat att HSB får fortsatt förtroende gällande den tekniska förvaltningen av
vårt hus. Vi har jämfört offerter från olika leverantörer vad gäller pris samt även tjänsterna de erbjuder och styrelsen var enade om ett fortsatt samarbete med HSB. Avtalet
är endast skrivet på 1 år, och kan även justeras vid behov under denna avtalstid.
•Entrématta kommer att levereras med start 1 November, samt bytas ut 1 gång/månad
av Liisa entrémattor AB. Vi har beslutat att använda oss av dem under 12 månader
och sedan utvärdera.
Arbetet vad gäller den tekniska överlämningen är fortgående och arbetas med löpande.
Parkering/parkeringsskyltar. Vi har startat ett samarbete med D-huset vad gäller parkeringsregler och skyltning på området. Vi är medvetna om att vi har brist på parkeringsplatser men vi betonar att parkering enbart får ske på markerade platser (vi har inga
gästparkeringar idag). Bl. a. är parkering i rondell/vid miljöhus EJ tillåtet då det kan
blockera/minska framkomlighet för t.ex. utryckningsfordon. Vänligen respektera detta.
Använd gator samt pendelparkering (enligt trivselreglerna).
De systematiska brandskyddsronderna har ej kommit igång ännu då vi efterlyser två frivilliga som kan tänka sig att hjälpa till med detta. Om vi ej får in två frivilliga i huset så
blir vi tvungna att leja bort detta uppdrag. Det är ett alternativ men kostar pengar för
föreningen. Vi tar tacksamt emot intresseanmälan. Hör av er till någon i styrelsen på valfritt sätt före den 1 December. Tack på förhand.
GÄSTLÄGENHETSGRUPPEN

Som ni fått information om så kommer gästlägenheten samt bastun att sättas i drift den 1
November. Arbetsgruppen har gjort ett bra jobb med alla delarna och nu kan vi äntligen börja använda dessa bägge funktioner. Bokningssystemet är ej igång på vår hemsida ännu utan det är manuell bokning som gäller. Mer detaljerade uppgifter kring detta
kommer senare i veckan.
TRÄDGÅRDSGRUPPEN

Gruppen jobbar på och har satt ut fina krukor vid vår entré. De har även haft möte med
en trädgårdsarkitekt som gett förslag på en lösning för vår utemiljö. Dessutom har de
tagit in underlag från alla oss i huset i form av en enkät vad gäller vårt utegym. Resultatet visade att en klar majoritet önskade att det inte skall vara kvar. Slutgiltigt beslut vad
gäller detta tas på en extrastämma i januari. Utemiljön är ett omfattande projekt över
tid som tas stegvis och gruppen jobbar på bra med att få fram en fin miljö utomhus för
oss alla.
Med vänliga hälsningar, Styrelsen

