Vi i 10:an Dec 2018
Detta nyhetsbrev innehåller information om vad som händer i vår förening under vintern 2018/19. Också en
del tips och idéer till våra medlemmar som kan vara bra att veta.
Föreningsstämma
Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som närvarade vid föreningens årsstämma i början av
december. Vi vill också tacka vår suppleant Axel Jonasson för ett gott arbete hos oss i styrelsen och samtidigt
välkomna vår nya suppleant Erik Pettersson.
Målning/Belysning
Ni har säkert märkt att vi är i full gång att måla om och fixa till golv och väggar i våra källargångar. Detta
arbete kommer att fortgå även efter nyår då även ny belysning skall sättas upp. Trapphusen är också något
som är i full gång att åtgärdas.
Renovering fönster
Det är många medlemmar som hör av sig och undrar om vi har planer på att renovera våra fönster framöver.
För närvarande finns inga sådana planer. Som vi nämnt förut kan man som bostadsrättsinnehavare själv täta
sina fönster om man känner att det behövs. Att öppna samtliga ventilationer i lägenheten är också bra för att t
ex undvika fukt på fönster vid exempelvis matlagning.
Digitala köer
För er som inte vet så har Riksbyggen infört ett nytt digitalt system för köer till t ex bilplats eller förråd. Klicka
på länken ”Digitala köer” på vår hemsida www.l10.se . Där framgår hur man går till väga med detta.
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.

Till sist vill vi önska alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2019

TA HAND OM ER! SNART VÄNDER DET OCH BLIR LJUSARE TIDER.

