Vi i 10:an Mars 2018
Detta nyhetsbrev innehåller information om vad som händer i vår förening under våren 2018. Också en del
tips och idéer till våra medlemmar som kan vara bra att veta.
Låsöppning
Om det mot förmodan skulle ske att någon i vår förening tappar bort sina nycklar/Tag och behöver hjälp med
låsöppning har vi i föreningen nu tecknat ett avtal med Lås & Nycklar som ingår i BB-Gruppen. Man ringer då
Journummer: 010-163 67 70 dagtid eller 010-163 67 92 övrig tid. Betalning sker innan öppning av lås till en
kostnad av 900:- Månd-Fred 7-16 eller 2100:- övrig tid. Kortbetalning går bra men ta reda på när ni ringer
hur ni betalar. Information om detta kommer också att sättas upp vid alla portuppgångar.
Lägenhetsrenovering
Det är många som skriver till oss och har frågor vad som gäller när man ska renovera sin lägenhet. Speciellt är
badrummet väldigt populärt att renovera i dagsläget.
Styrelsen har därför tillsammans med Riksbyggen tagit fram en information angående detta. Den innefattar i
korthet en beskrivning hur man går till väga, vad som är viktigt att tänka på gällande stammar, golvbrunnar,
el och vattendragning etc. En ansökningsblankett skall fyllas i av den boende där det skall framgå vem och
vad det är som skall göras i lägenheten. Ansökan skickas sedan in till vår förvaltare på Riksbyggen där beslut
tas i ärendet.
Det kommer även på hemsidan www.l10.se finnas en länk på förstasidan och under menyn Frågor & Svar. Där
all denna info inklusive ansökningsblankett kommer att finnas.
Cykelrensning
Det har upptäckts att det börjar bli fullt med cyklar i våra källarförråd och skyddsrum. Därför har vi i
styrelsen beslutat att en rensning av dessa kommer att ske under April månad. Tidpunkt för detta och
material för uppmärkning av cyklar kommer att skickas ut när datum för detta är bestämt.
Barnvagnsrum
Det ställs fortfarande en massa saker förutom barnvagnar i våra barnvagnsrum. Vi hade i föreningen en
rensning i dessa för att bli av med problemet. Vi vill med detta bara påminna om att ta hand om Era saker där
innan dem kommer att plockas bort.
Aktiviteter och Idéer
Har Ni själva som medlemmar några bra idéer eller förslag på vad vi kan göra för att trivas ännu bättre
tillsammans, var inte rädda att höra av Er till oss. Använd gärna frågeformuläret på hemsidan eller kontakta
oss på telefon så skall vi i styrelsen försöka hjälpa till.
Checklistor
Det kommer att sättas upp nya checklistor i våra lokaler som gäller städning och ordningsregler. Vi vill med
detta uppmana våra medlemmar att följa dessa så att man lämnar ifrån sig lokalen städad och fräsch till nästa
som önskar hyra dessa.

