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Våra tvättstugor
Till er som har hund eller katt, vill vi skicka
en uppmaning om att kolla så att både
tvättmaskin och torktumlare är fria från
hundhår när ni tvättat färdigt. Kan ev. ske
genom att tvätta en ”gammal trasa”.

Korvgrillning
Vi vill redan nu flagga för den traditionella
korvgrillningen på vår innergård. Som
vanligt blir det också sång- och
musikunderhållning och kanske också lite
allsång. Det blir onsdagen den 24 augusti
med början kl. 18.00. Påminnelse kommer
att sättas upp i trapphusen.

Bussutflykten
Årets bussutflykt gick åter till Heligenhafen
och den lilla skaran på knappt 40 personer
var en nöjd skara. Man hade hoppats på att
förra årets klena deltagarantal var en
tillfällighet, men så var det tydligen inte. Vi
får återkomma med hur vi gör framöver.

Bonum
Vi har fått besked om att information ang.
hur Bonumbygget fortskrider kommer att
sättas upp i trapphusen med intervaller på
ca en månad.
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Ang. larm och IP-telefoni

Lås på våra källarförråd

För er som går över till IP-telefoni och
behöver larm, är det en del att tänka på.
För ytterligare information, kontakta
kundtjänst, tel.nr. 040-345 080.

Vi har kunnat konstatera att en del källar- och
matförråd av någon anledning saknar lås. Det har
hänt att någon annan då ”ockuperat” ett sådant
förråd och därmed orsakat en hel del bekymmer
när man skall återta dessa. Se alltså till att ni har
lås på era respektive förråd, även om dessa står
tomma.

Vattenkranar
Då det gäller våra kranar i kök och badrum,
har vi dåliga erfarenheter då det gäller vad
man kallar udda märken av dessa. Vi
rekommenderar att ni vid byte väljer något
av följande fabrikat: FM Mattsson, Grohe
eller Mora. Har ni frågor, kontakta
fastighetskontoret.

Trevlig sommar
Sommaren kom tidigt och plötsligt i år och
styrelsen passar på att önska er en fortsatt
trevlig midsommar.
”Grafitti”
Tyvärr har vi på senare tid kunnat se en hel
del kladd på både väggar och gångplattor.
Särskilt på innergården. Man kan väl
förutsätta att det är barn som åstadkommit
detta och därför uppmanas föräldrar att
uppmärksamma detta.

