Nyhetsbrev augusti 2019
Augustimåne och skördetid
Allt har sin tid: somrar, semestrar och badsäsonger. Nu njuter vi av den tid som är och
skördar av vad sommaren bjudit. Vi önskar oss själva och alla medlemmar välkomna till
ett nytt verksamhetsår.

Insamlingen av matavfall – gör på rätt sätt!
Som väl de flesta märkt har insamlingen av matavfall kommit igång under sommaren. Nu
är det viktigt att vi slänger rätt saker på rätt plats, och med rätt påsar.
Om alla följer de instruktioner som står tryckta på avfallspåsarna och slänger
dessa, och inget annat, i de kärl som är märkta med ”matavfall”, så undviker vi problem
med både det ena och det andra. OBS att påsarna bara ska fyllas till två tredjedelar (den
streckade linjen inuti påsarna) så att de kan slutas till ordentligt.

Ny dränering runt Finntorpsvägen 7
Arbetet att förbättra dräneringen runt Ftv 7 har påbörjats och kommer att pågå en tid.
För de boende innebär det en del olägenheter, men entreprenören försöker så gott det
går minimera problemen. I slutändan innebär det att vi slipper de problem med
vatteninträngning och fukt som förekommit tidigare.

På gång under hösten
Som ni kan se pågår en uppfräschning av Mackens exteriör.
Under hösten kommer alla lysrör i källare och förrådsgångar att bytas ut till LED-lampor.
Projekteringen för det stora arbetet att restaurera torget och garaget har inletts.
Högst prioritet har att återställa ytskiktet under torget. Därefter kommer utformning och
uppbyggnad av en ny torgmiljö och renovering av garaget. Själva arbetena kommer inte
igång förrän till våren. Vi lär återkomma flera gånger till detta.

Rökförbud på gemensamma platser
Vi påminner om de nya lagar och regler om rökning som gäller på allmänna platser från
den 1 juli. För vår del hoppas vi att man inte ställer sig och röker alldeles utanför de
rökfria zonerna vid våra entréer och slänger sina fimpar där.

Inventering av föreningens lokaler
Vi håller nu på med en inventering av föreningens lokaler. För vissa förråd går det inte
att avgöra vem innehavaren är, eftersom numrering saknas. Vi kommer att sätta en lapp
på dessa förråd och ber alla att se efter om deras förråd blivit lappade.
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