Vi i 10:an Mars 2017
Detta nyhetsbrev innehåller information om vad som händer i vår förening under våren/sommaren 2017.
Också en del tips och idéer till våra medlemmar som kan vara bra att veta.
Odlingslotter
Nu när våren närmar sig med stormsteg är det dags att ta fram kratta och spade och ge sig ut till våra
odlingslotter för färdigställande. Vi ser fram mot härliga odlingar med grönska och gott resultat. Många har
hört av sig till oss och är intresserade av att hyra en odlingslott. Därför ber vi Er som vet att ni hyr en lott men
inte vill sköta om den, att höra av sig till vår sekreterare Alexander Öhrling som har ansvaret för dessa. Dem
som vill ha en lott får på så sätt chansen att få hyra en att bruka och sköta om.
Balkonger
När värmen nu kommer smygande och det blir torrare är det viktigt att vi ser över våra balkonger och vad
som finns på dem. Det är inte tillåtet att ha brandfarliga föremål ute på denna. Rensa därför upp Era
balkonger så det inte uppstår oväntade händelser. Några av Er undrar också hur ansvaret är fördelat i
meningen Föreningen/Bostadsrättshavaren. I dagsläget står det i våra stadgar att det enda föreningen
ansvarar för är utsidan på balkongräcket. Detta tycker vi är lite märkligt så vi håller tillsammans med
Riksbyggen på att ta reda på om detta verkligen stämmer. Besked kommer senare.
Trapphus
Alla våra trapphus kommer att ses över och fräschas upp. Det har börjat se ganska smutsigt och slitet ut i en
del uppgångar.
Parkeringar
Linköpings Kommun hade ett information/samrådsmöte i förra veckan där boendeparkering var ämnet.
Planen är att det kommer bli parkering hela vägen från Åbylundsgatan 30-40 på gatan utanför. Boende i
föreningen kommer kunna nyttja dessa platser för en avgift/månad och bil. Besökare kan mot betalning också
parkera här. P-automater kommer att sättas upp. Observera att detta endast är planer, ni som har funderingar
eller frågor kring detta är välkomna med synpunkter till kommunen. (E-postadress är: tfn@ linkoping.se ).
Det går även att ringa på Tel: 013-206400.
Glasåtervinning
Som vi tidigare nämnt har vår återvinning av glas flyttats till containern mellan Åbylundsgatan 35 o 37.
Nycklar
När det gäller våra hemnycklar undrar en del hur man gör om man tappar bort sina nycklar och behöver
hjälp. Ett bra tips för att minska chansen att detta händer är att lämna en extranyckel till någon släkting eller
vän som bor i närheten. Man kan även ringa till Certego för vidare hjälp. Ring då på jourtelefon: 020-240000.
Till sist vill vi önska alla våra nya medlemmar välkomna till oss. All information Ni behöver finns här på vår
hemsida. Undrar ni över något så hör gärna av Er till oss.
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