Information från Brf Tärnan 2

Meddelande 2015-11-03
Delårsmöte
Delårsmötet kommer att hållas den 8 december, Ronnie Kilman från Frakka kommer
att närvara. Information om tid och plats kommer i nästa meddelande, boka in detta
datum i era kalendrar.
Stambytesprojektet
Vivere är nu i stort sett avetablerade, endast det sista av återställandet kvarstår.
Ett färdigställande av källaren är nära så att torkskåp och torkrum snart ska gå att
nyttja igen. Källardörren har fått behålla kodlåset, mer information kommer.
Avloppslukt från golvbrunnar
Vi har tidigare informerat om att man regelbundet bör kontrollera rör och kopplingar i
t ex diskbänk för läckage, dessa läckage kan vara små. Över tid kan de dock orsaka
stora skador.
Här kommer ett tips för golvbrunnar i tillägg till att golvbrunnar ska hållas rena.
Kom ihåg att vattenlåsen i avloppsbrunnar måste innehålla vatten för att förhindra
avloppslukt. De brunnar som inte tillförs vatten torkar ut då vattnet avdunstar.
Ha därför som vana att regelbundet fylla på dess brunnar med lite vatten.
Utemiljögruppen
1-2 medlemmar per huslänga har anmält sig till utemiljögruppen som nu kommer att
bestå av 8-10 medlemmar, de som anmält intresse kommer att bli kallade till
uppstartsmöte innan Jul.
Avfallshantering
Det är fortfarande dålig avfallshantering, vissa medlemmar måste bli bättre på att
sköta detta. Det är absolut förbjudet att ställa soppåsar och annat utanför sopkärlen.
Renhållningen tar inte det som ligger utanför kärlen.
Kom ihåg att det också finns kärl vid Töjnavägen och vid den södra vändplanen
(vid garagen), som kan användas när kärlen i sophuset börjar bli fulla.
Om ni har skrymmande avfall, ta detta till en återvinningsstation.
Har ni inte bil, be någon snäll granne, vän eller släkting att hjälpa er.
Datum för nästa container
20 -22 november (30 m³) OBS! extra
8 - 10 januari (2016) (30 m³)
Vänliga hälsningar
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