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Nyheter om nya låssystemet VIKTIGT!
Läs bifogade informationsblad noggrant, det handlar om utdelningen av taggar
som skall ersätta korten. Ditt lägenhetsnummer och ditt kvartersnamn står på
anslagstavlan i entrén.
RÄTT ATT KVITTERA UT TAGGARNA HAR ENDAST DEN REGISTRERADE
LÄGENHETSINNEHAVAREN. LEGITIMATION MÅSTE UPPVISAS.
Städning i trapphusen
Inga cyklar, inga barnvagnar eller annat bråte får förvaras i trapphusen. Endast
blommor i keramikkrukor får finnas i trapphusen och de får inte stå i vägen för
utrymning. Brevlådor, där sådana finns, ska vara upphängda på väggen.
Trappombudsmöte
Mötet hölls den 19.9 i föreningslokalen för alla de trappombud som finns i
dagens läge. Vänligen se på hemsidan under rubriken Kontakter> BRF kontakter>Trappombud. Ett tjugotal trappombud var närvarande och
medlemsansvarig samt några ur styrelsen var med och man talade om den
nuvarande organisationen, om allrummen och planering inför städdagen.
Info på hemsidan
Hemsidan har fått en ansiktslyftning och har nu utförligare information om
renovering av badrum. Fler foton på nya styrelsemedlemmar finns inlagda.
Trädfällning på egna täppan
Alla som bor i trappan ska vara tillfrågade. Styrelsen har tisdagen den 9.10
delat ut ett anslag med en lista att skriva på till varje trapphus, förutom
Glidflyktsgatan 9 som under städdagen beskar de två syrenträden. Tack till alla
som hjälpte till med detta!

Städdagen 7.10
Lyckad dag med vackert solsken och många medlemmar som deltog i arbetet.
Containern som hyrts in blev välfylld och den extra jorden gick åt samt lökar
planterades för blomning nästa vår. Vi bjöds på grillad korv med dryck och
kaffe med kakor fanns att njuta av. Tack till er alla för hjälpen!
Upprustad rabatt på Glidflyktsgatan 6
Några medlemmar i föreningen har på eget initiativ begärt pengar av
styrelsen, som beviljats, för att rusta upp planteringen mellan husen på
gården, som sett sorglig ut. Du är välkommen att gå förbi och beskåda verket.
Träffa styrelsemedlem
Styrelsen vill påminna alla medlemmar som har frågor och funderingar kring
boendet att komma till föreningslokalen på Segelflygsgatan 18 onsdagar
mellan kl. 18-19 för en pratstund.
Kolla Flygbladet på Facebook. Gå in på facebook.com/segelflygaren

Du kan läsa Flygbladet via hemsidan också. Gå in på www.brfsegelflygaren.se Gå till [Aktuellt]
och klicka på [Flygbladet]. Där har du skriften i pdf-format. Därifrån kan du också länka dig
vidare till gamla nummer av Flygbladet.

