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INFO NOVEMBER
Höststädning – tack för ditt deltagande!
Vi vill tacka alla som hjälpte till under vår städdag. Bland annat så sopades och
krattades gården rent från grus och löv, nya fina blommor planterades och
fortfarande uppmärkta cyklar togs ner till föreningens förråd i garaget. Om det är
någon som glömt att ta bort sin markering och önskar få tillbaka sin cykel kontaktar ni
styrelsen via mail, utlämning av cyklar kommer att ske på tisdagkvällar.

Nyttjande av barnvagnsförråd
Under städdagen hittades ett par cyklar för vuxna i barnvagnsförråden. Dessa cyklar
ställdes ut på gården då dessa förråd är avsedda för barnvagnar. Vi hänvisar alla att
som inte vill förvara sina cyklar utomhus att nyttja våra cykelrum.

Farligt avfall
Nyligen gjordes en tråkig upptäckt i vår miljöstuga - vi hittade använda sprutor med
vassa kanyler. Detta är allmänfarligt och fullt oacceptabelt. Rester av sprutor och
kanyler räknas som farligt avfall och ska läggas i en Safeclip-behållare (fås gratis på
apotek) som sedan lämnas in på närmaste apotek.

På styrelsens bord
Vi vill passa på att lite kort informera om en del av de ämnen som styrelsen nu
arbetar med:
1. Vi har nämnt det tidigare men vill ytterligare upplysa er om att vi planerar att
utföra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i föreningen. I samband med
detta har vi också beslutat att köpa in filter och filterbyte till samtliga
medlemmars element. Mer information om hur detta arbete kommer utföras
meddelas inom kort.
2. Styrelsen har sedan en tid tillbaka tittat på behovet av att rusta upp våra plank
som finns mellan/runt uteplatser och på lekplatsen då befintliga plank är
rötskadade. Vi inväntar offerter för att kunna fortsätta arbetet
framåt. Renoveringen kommer endast att avse de ursprungliga planken. Egna
kompletterande skydd/plank kommer tas bort och återmonteras ej.

Allt gott!

/ Mikael A, Jessica, Sofia, Tony, Andreas & Thomas
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