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Grillfest söndagen den 19 augusti
Vid grillfesten, som avslutade städdagen i maj, önskade många att föreningen skulle arrangera en ny
träff i slutet av sommaren. Nu är det dags!
Styrelsen bjuder in alla medlemmar till en grillträff söndagen den 19 augusti kl 15.00 vid
föreningens lekplats på ängen bakom hus 3.
Föreningen bjuder på korv med bröd och tillbehör. Dryck för dig och de dina tar du med själv. Om
du inte känner för grillkorv är du förstås välkommen att ta med dig egen mat att grilla.
För att underlätta planeringen av inköp till grillträffen ber vi dig att anteckna dig på deltagarlistan
som finns på anslagstavlan i ditt trapphus.

Garantibesiktningen
Vi vill påminna om att garantibesiktning av samtliga lägenheter kommer att ske den 20 – 23
augusti. Information om garantibesiktningen och uppgift om dag och tidpunkt för besiktning av
respektive lägenhet har distribuerats till samtliga hushåll inom föreningen. Om du fortfarande
tycker att något är oklart beträffande besiktningen, kan du ta kontakt med styrelsens ordförande.

Hämtningsfrekvens av plast
I anbudsintagningen beträffande källsortering avseende plast fr o m 2013 har styrelsen ökat
hämtningsfrekvensen av plast till varannan vecka. Styrelsen har även beslutat att meddela
nuvarande leverantör att hämtningsfrekvensen ska öka redan under detta år.
För att minska risken för att återvinningskärlen ska bli överfulla kan du bidra genom att vika eller
pressa ihop papperskartonger och annat emballage innan du lägger det i behållaren och behandla
plasten på liknande sätt. På så sätt kan du hjälpa till att hålla föreningens kostnader för återvinning
nere. Idag betalar vi ca 16 300 kronor/år för hämtning av plast och pappersemballage.

Råttor i parken
Från olika bostadsrättsföreningar i parken har rapporterats en ökad förekomst av råttor. Nyligen har
en råtta även observerats intill vår fastighet. Problemet kommer att tas upp i samrådsgruppen i
Långbro Park i syfte att åstadkomma en samlad insats för att bekämpa råttorna.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 27 augusti 2012.
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