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Det händer mycket just nu.
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Taktvättarna AB har tvättat alla tak och skall snart börja måla taken.
Taken skall vara svarta framöver.
Den 8 april kommer Målericentrum AB att börja bygga ställningar inför målning.
De börjar måla den 15 april. Mer information samt ett schema för målning kommer
separat.
I år kommer vi att bygga om den stora lekplatsen. På städdagen skall vi själva riva ner
staketet på lekplatsen för att sänka kostnader för ombyggnad.
Ventilation i kvartersgården fungerar inte och är väldigt gammal.
Just nu pågår arbetet med att få in offerter för ett nytt och energisnålare system.
Vi har påbörjat arbetet med att byta ut belysningen i området. Detta kommer att ske
succesivt och först nästa år väntas all belysning vara utbytt.
Det har gått 10 år sedan den senaste energideklarationen och enligt lagen måste vi
göra en ny energideklaration. Vi samlar in offerter för det.
Städdagen skall vi ha lördagen den 27 april, med början kl. 10:00 som vanligt.
Alla uppmanas att komma och hjälpa till att göra vårt område fint.
Styrelsen uppmanar igen boenden att inte parkera egna bilar på gästparkeringen.
Gästparkeringen är till för gäster och skall inte användas som en permanent lösning
av boende. Behöver du en extra parkeringsplats så fråga gärna grannar om någon har
en parkering som inte används. Alternativt parkera vid skolan.
Vi har fortfarande problem med boenden som lämnar ”fel” sopor i våra soprum.
Vi har en återvinningsstation i närheten, vid Kristinedalkyrkan. Grova sopor och avfall
skall man köra själv till återviningscentral Kläpp i Ödsmål.
Det händer ofta att någon stänger av fläktar i våra garage. P.g.a. detta har vi fått
mögel i ett av våra garage. Det är inte tillåtet att själv stänga av fläktar i garage. Är
det något fel på fläkten skall man anmäla det på hemsidan www.kristinedal.com eller
kontakta vår vicevärd.
Årsmöte skall vi ha den 22 maj i kvartersgården med början kl. 19:00.
Kallelsen och årsredovisning för föregående år kommer senare.
Vi upplever vissa svårigheter mer felhantering från HSB och försöker få det att
fungera bättre.
Styrelsen ser en ökad tendens gällande störningar och inbrott i området. Vi
uppmanar boenden att göra en polisanmälan vid sådana fall. Det är nödvändigt för
att få det i statistiken för att kunna göra åtgärder.

Styrelsen önskar alla en trevlig vår
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