Vi i 10:an Juli 2018
Detta nyhetsbrev innehåller information om vad som händer i vår förening under sommaren 2018. Också en
del tips och idéer till våra medlemmar som kan vara bra att veta.
Lägenhetsfönster
Efter det kraftiga skyfall som kom till oss för en tid sedan har vi i styrelsen tagit emot många samtal från
oroliga boende där det läckt in vatten genom fönstren. Vi vill därför be samtliga medlemmar att se över Era
tätningslister på Era fönster och byta dem som behöver bytas. Detta för att minimera risken för läckage
genom fönstren.
Golvytor i förråd
Vid det kraftiga regnet som föll, rann det in vatten i källargångar, förråd och även i garage. Tänk på att ställa
Era saker som Ni förvarar i Ert förråd på hyllor eller på träpall för att minska risken att något blir förstört.
När det gäller garage får endast saker som tillhör bilen förvaras i dessa utrymmen. T ex en uppsättning däck,
batteriladdare eller reservdunk.
Risken för brand minskas avsevärt om vi alla hjälps åt att hålla ordning i våra förvaringsutrymme.
Dränering
Styrelsen har beslutat att dränering skall utföras på fastigheten Åbylundsgatan 37-45 mot gatan. En större
skada har upptäckts i källarplanet efter regnet.
När detta arbete kommer att utföras återkommer vi med.
Radon
Styrelsen arbetar med en Radon-utredning i föreningens fastighetsbestånd. Denna beräknas vara klar under
hösten 2018. Vad denna utredning mynnar ut i återkommer vi om så snart allt är klart att offentliggöras.
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.

Vi hoppas att alla våra medlemmar får en helt underbar sommar med mycket sol och bad. Glöm inte att
använda våra fasta grillar som finns nu när det är grillsäsong. Tänk bara på att ta det försiktigt.
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