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Mobila Miljöstationen

Vattenskadan i 7:an

..... kommer nästa gång till Hagsätra Torg måndagen den
7 oktober.
Sedan dröjer det en bra bit in på 2014 (februari?) innan
den kommer igen, så passa på att besöka den och gör dig
av med elsopor, färgrester mm!

I 7:an håller vattenskadan som uppstod för ett år (!!)
sedan i treorna, på att ordnas till. De var många
lägenheter som blev berörda på ett eller annat sätt. I ett
stort antal fick hela badrummet repareras och i ett
mindre blev det ”bara” skador i taket. Vi förväntar oss
att de som är anlitade av försäkringbolaget är klara i
god tid innan året är slut så vi slipper all täckpapp som
ligger på nästan varenda våning och i hissen.

Uppställning av ytterdörr
… är bara tillåtet om du har uppsikt över dörren.
Lyckligtvis har det ofoget minskat.
Tack till de alla som stänger om dörren är uppställd utan
att den bevakas.

Sopor i & utanför port
Det är absolut förbjudet att lämna sopor i anslutning till
våra portar och trapphus. Tyvärr verkar inte alla förstå
det utan lämnar elsopor, plastsopor och annat där – och
tror att ”någon” annan ska plocka undan. Det finns klart
angivet på fd grovsoprumsdörren vad som gäller Det ser
väldigt tråkigt ut när det kommer besökare och ger
föreningen ett sopigt och ”sjaskigt” intryck. Vänligen
följ de regler som finns!!

Höstens Städdag - 13 Oktober
Höstens städdag är planerad till 13 oktober.
Hoppas inte Farbror Frost har gjort sig hemmastadd
innan dess, samt att Tant Regn håller sig borta

Renovera Badrummet?
Observera att du måste ansöka hos styrelsen och att den
som gör jobbet måste vara behörig samt följa de regler
som föreningen har bestämt.
Ansökningsblankett och regler finns hos styrelsen och
även på vår webbsida.
Blankett och regler är till för din egen säkerhet!
Glöm inte bort de parkeringsregler som finns i vår
förening. De finns angivna i föreningens ordningsregler.
De gäller även för de entreprenörer som anlitas för
arbeten i husen!
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Årets föreningsstämma
Äger rum Torsdagen 28 November-2013 kl 18.00 i
Rågsveds Folkets Hus.
Som vanligt kommer kallelse kommer att skickas ut
till alla medlemmar i god tid.
Närmare detaljer kommer att finnas i kallelsen, som
utkommer senast 14 november.
De medlemmar som önskar skriva motioner bör
börja tänka på dem nu då de ska vara styrelsen
tillhanda senast 24 oktober kl 18.00.
Motionen kan med fördel lämnas i föreningens vita
låda i porten.

Färskvattenstammarna
Installationen som var ”klar” lagom till påsk, har vid
föreningens efterkontroll visat på mer eller mindre
allvarliga fel i 35 av våra lägenheter. Dessa åtgärdades
av Nytorps Rör i mitten/slutet av september efter
påpekande. Vi hoppas att allt är åtgärdat och klart
efter det.
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