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Ett nytt system för bokning av tvättstugorna har
installerats. Från och med den 1/3 bokas alla nya tider
i det nya systemet.
Det gamla systemet fungerar till den 28/2.
Alla som bokat tvättid på den gamla tavlan efter den
28/2 måste boka om på nya tavlan

Mässenbladet sammanställs av Kristoffer van
der Schaaf, informationsansvarig i styrelsen
samt föreningens förvaltare Matz Eklund.

Hjälp oss att värna om miljön och kasta din gamla
bokningscylinder och nycklar i lådan i tvättstugan.

Ny sammansättning i styrelsen

Bokning är lätt, tydlig anvisning finns intill tavlan. Du
lägger din nyckeltagg på tavlan, denna tänds då upp, du
väljer vad du vill göra och följer anvisningen på tavlan.

Ordinarie ledamöter
Anna-Maria Malmgren, ordförande
Sven Themptander, ekonomiansvarig
Kristofer van der Schaaf, informationsansvarig
Anders Rickardsson, sekreterare
Suppleanter
Ulrika Johannessen
Jonas Granelli
Regler för byggsopsäckar

När du sedan kommer för att tvätta lägger du din tagg
på tavlan och dörren öppnas i den stuga du bokat.
Det är inte roligt att se hur många slänger ut byggsopor
och ställer ut byggsäckar.
Vi påminner om att:
Ingen får använda föreningens mark för att ställa ut
byggsopsäckar utan att först anmäla detta till T&T.
Ange startdatum och beräknat datum för bortforsling
av säckarna när du ringer.

Vi planerar just nu även en uppfräschning av
tvättstugorna. Vi kommer att prioritera klinkergolv och
ommålning. Vidare info samt tidplan kommer under
våren.
Ett glädjande besked

är att vi i Mässen under 2009 bättrade oss avsevärt
gällande betalning av månadsavgiften i tid jämfört med
året innan.

Tänk på att…

Du bestämmer i Mässen!
Visst vill du väl det ?
Du

•
•
•
•

anser att Mässen bör skötas minst lika väl
som nu
tror att du kan se till att det blir så,
tillsammans med andra
är angelägen om en god standard och en
rimlig månadsavgift
vet att den som styr når sitt mål lättare än
den som inte bryr sig.

Godkänd muff för köksvattenlås. (finns flera olika godkända)

Så var med och påverka!

Om du byter vattenlås i kök eller badrum är det
mycket viktigt att du har en anpassad muff mellan ditt
vattenlås och gjutjärnsavloppsröret. Vi har flera gånger
observerat att plaströret från vattenlåset enbart tryckts
ned i gjutjärnsröret och tätats med tätningsmassa.

Föreningen behöver ledamöter och suppleanter
till styrelsen - dig som vill växa in i jobbet och dig
som redan har god erfarenhet

Om det blir ett stamstopp skall anslutningen klara en
tryckvåg med spillvatten.
När du köper nu platt tv eller köper hem något annat
som levereras i stora wellpappkartonger, slå ihop
kartongerna och ställ ned dem i grovsoprummet.
Många bär upp kartongerna till vinden och tror att de
försvinner av slig självt.
Man får inte ställa grovsopor utanför grovsoprummet. Soporna ska lämnas mellan 08.0021.00.
Du inte får installera en el-spis istället för gasspisen.
Om du ringer jouren!
Tänk på att, kostnaden för en utryckning är ca
1.000-2.000 kr. En onödig utryckning kan komma
att debiteras anmälaren
Jouren tillkallas bara vid akuta fel såsom,
Inget varmvatten
Översvämning
Strömlöst i hela lägenheten trots hela säkringar
hissen ur funktion (Kontrollera att den inte står
på något våningsplan med hissgrinden inte helt
tillsluten)
Vid fel som är av akut karaktär kan jourtjänster
beställas på jourtelefon 08 - 18 70 00. Hissen har ett
eget journummer 0200-21 02 21

Intresserad och nyfiken på hur styrelsearbete fungerar
rent praktiskt?
Kontakta valberedningen:

Ulrika Johannessen, 070 798 88 96,
ulrika.johannessen@gmail.com
Jonny Johansson, 08-410 124 09,
jonny.johansson@tritech.se
Jan Mohrén, 08-664 72 73,
jan.mohren@comhem.se

helst före den 20 mars
Varmt välkomna alla nyinflyttade
Kilafors SamRev AB
Bolinders & Partners AB
Jingsäter/Cervell
Camilla Abrahamsson
Ekaterina Sardar
Gustav Söderlund
Isabelle Lagelius
Eva Sörensson AB
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Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna till vår
förening och hoppas att ni skall trivas hos oss.

