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Tvättstugerenoveringen
Andra etappen av renoveringen är nu klar. Renovering av nästa
kvartett av tvättstugor påbörjades i dagarna och beräknas bli klar
om 6-8 veckor. Demonstration av de nya tvättmaskinerna sker alltid
efter att renoveringen blivit klar. Det är viktigt att du är med på
dessa demonstrationer.

När du flyttar ut
Vi vill påpeka att dina taggar inte kommer att fungera efter
utflyttningsdagen. Du ska därför inte lämna dina taggar till köparen
av din bostadsrätt utan till fastighetsskötaren.

Pilträden längs Ballonggatan
Staden har äntligen bestämt att dessa förvuxna träd ska fällas.
Detta kommer att ske under hösten och samtidigt kommer även
trottoaren närmast garaget att snyggas till.

Städdagen den 19 oktober
Denna dag lägger vi fokus på städning av föreningens gemensamma
utrymmen samt era förråd, loftgångar och uteplatser. Det kommer
också att finnas en stor container tillfälligt uppställd utanför
föreningslokalen. Passa på att bli av med t.ex gamla möbler som ni
inte använder. Det enda som INTE får slängas i containern är
elektronik och miljöfarligt avfall. Containern kommer vara öppen
mellan 10-15.
Vi behöver inte heller detta år kratta eller utföra annat
trädgårdsarbete då Trivselträdgårdar har full kontroll på detta.
Den som vill får gärna ha egna loppisbord i den mån det finns plats.
Vi bjuder på korv och trivselklubben serverar kaffe med dopp. För
barnen blir det en ”sök-&hitta” runda. (sker på våra innegårdar).

Gästlägenheten
Föreningens gästlägenhet bakom Glidflyktsgatan 1 har drabbats
översvämning och kommer därför att hållas stängd under
renoveringen. Vi räknar med att den kommer att vara i brukbart
skick någon gång i november. Håll utkik på hemsidan för mer
information om gästlägenheten.

Bättre belysning på innergårdarna
Snart kommer alla ni som har marklägenheter att få er
utebelysnings-armatur kopplad till fastighetsnätet. Syftet är att
göra innergårdarna ljusare. Allt som allt gäller det 37
marklägenheter. Beslut om detta togs på årstämman i maj i år.
Skarpnäcks framtid
Skarpnäcks
Framtid
är
det samlade
namnet på de
samverkansgrupper och aktiviteter som skapats av stadsdelens
boende och verksamma i syfte att skapa en gynnsam utveckling vad
gäller trivsel och trygghet i Skarpnäck.

Miljörummet
Snälla ni, släng inte soffor, sängar och liknande i miljörummet. Det
kan bli tillräckligt rörigt där i vanliga fall. Prova istället att sälja
eller skänka bort sakerna, exempelvist via Blocket.

Flygbladet på nätet
Kan du tänka dig att avstå från pappersversionen av flygbladet? Gå
då in på hemsidan under Aktuellt - Flygbladet och ange ditt namn,
adress och lägenhetsnummer (1-3 siffror). Hittills har bara 12
personer svarat ja så det lutar åt att vi fortsätter med
pappersversionen som vanligt.

Nya öppettider hos Fastighetskötaren
Hitintills har du kunnat träffa fastighetskötarem varje morgon ,ella
07:15-08:00 men från och med 2014-10-01 gäller nya tider.

Måndagar 07:15-08:00
Torsdagar 16:30-17:30

Nästa nummer av Flygbladet får du i slutet på oktober.
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