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➢ Målningsarbetet avslutat
Målningsarbetet är nu avslutat och likaså är slutbesiktningen avklarad.
Vi får dock alla hjälpas åt att plocka upp de färgflagor, spik och annat mindre skräp
som ligger och skräpar. Notera att en del åtgärder har skjutits upp till nästa år.
(Förrådsdörrarna i det övre området, soprumsdörrarna och en del skärmplank.)
➢ Skärmplank
Det finns möjlighet att själv riva och bygga ett nytt skärmplank för den som så vill.
Föreningen står då för det virke och dylikt som behöver köpas in mot uppvisande utav
kvitto. Väljer man att bygga ut skärmplanket längre än det ursprungliga skärmplanket
så går det också bra men då för man stå för den överskjutande kostnaden själv.
Möjligheten att själv ersätta sitt gamla skärmplank med ett nytt kvarstår till dess
skärmplanket har bytts ut av den boende själv eller till dess föreningen bytt ut det.
Tänk på att kontakta styrelsen innan så att ni får klartecken. Det är bland annat viktigt
att man inte bygger skärmplanket så att det stänger av mot angränsande markytor.
➢ Bostadsrättstillägg
Styrelsen vill påminna om att bostadsrättstillägg ingår i föreningens
fastighetsförsäkring och att det därför inte är nödvändigt att teckna detta tillägg.
Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring som gäller för egendom som tillhör
föreningen men som den boende själv är underhållsskyldig för.
➢ Till områdets kattägare
Sedan den 15:e juni så har Jordbruksverket nya förskrifter som säger att kattägare är
ansvariga för att förhindra oönskad avel. Katter som rör sig utomhus bör därför vara
kastrerade, steriliserade eller på annat vis förhindras från att okontrollerat föröka sig.
➢ Telefonsamtal rörande bostadens ventilation
Om ni blir uppringda angående ventilationen i bostaden så behöver ni endast be dem
kontakta föreningens vicevärd, Dan-Åke Karlsson.
➢ Hjälp i köket under städdagen (24:e oktober)
Vi skulle behöva lite ytterligare hjälp i kvartersgårdens kök under städdagen.
De som skulle kunna tänka sig att hjälpa till kan höra av sig till Dan-Åke på
telefonnummer 0706-52 87 71.
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