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Nytt år, nya mål och nya projekt. Vi är nu igång med Fastighetsägarna som
ekonomisk förvaltare och förväntar oss korrekta avier till Q2. Vi kommer då att
fortsätta särredovisa TV/internet, det är alltså ingen förändrad avgift, vi gör det
för att tydliggöra vad vi betalar för.
Hållbarhet
Under senare hälften av februari kommer vi att byta ut två av de gröna sopkärlen
för hushållsavfall mot fyra nya, något mindre och bruna, samma typ som våra
restauranger redan har. Då distribuerar vi även bruna avfallspåsar som vi ska
använda till allt matavfall, första bunten får ni direkt i era tidningshållare utanför
er lägenhetsdörr, därefter kommer de att finnas för avhämtning i soprummet.
Samtidigt får ni information om vad som ska räknas som matavfall och hur det ska
hanteras. På så vis minskar vi kostnaderna för sophämtningen då de bruna
sopkärlen är avgiftsfria men framför allt bidrar vi till ett hållbarare samhälle.
Fortsätt hjälpa till att hålla snyggt i soprummet nu när vi fått ner lukten med hjälp
av ozongeneratorn – sortera till rätt behållare och vik ihop kartonger!
Oönskad post
Vänligen, om du inte gillar vad som kommer i din brevlåda, släng det i soprummet,
lägg det inte ovanpå boxarna – vi är trötta på att städa upp efter vem du än är!
Köket på takterrassen
Köket utnyttjas frekvent, fler än 60 gånger under 2018, kul att det uppskattas.
Men det är inte uppvärmt, det är mer tänkt som ett tillredningskök när vi är på
terrassen, men vi har ändå ställt in en mindre elradiator för att hålla oss över 0
grader nu när vintern är här.
Det saknas tyvärr en del bestick och porslin, men vi är övertygade att det kommit
med av misstag. Påminner alla som nyttjat köket att kolla om ni har fått med er
glas, tallrikar, fat, knivar osv. Hittar ni något som ska återlämnas, lämna till någon
av oss i styrelsen.
Garaget
Vi kommer att justera samtliga MC-platser i garaget, dels kommer vi att göra
samtliga 150 cm breda och dels kommer vi ta bort mellanlinjen, så det blir tydligt
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att platsen sträcker sig hela vägen in mot väggen. Samtidigt breddar vi båda de
bilplatser som ligger i samma avgränsade yta mellan pelarna.
Cykelparkering i garaget är endast tillåten på hyrd plats, antingen om man får
plats inom markeringen på sin hyrda bilplats eller att man hyr en MC- eller bilplats
för ändamålet, det finns lediga av båda. Cykelparkering utanför markerade
områden är inte tillåtet.
Hissarna
Våningsdisplayerna är på plats och nu behöver ingen trycka på båda hissarna
samtidigt, det spar både tid, irritation och energi. Och visst har ni märkt att lilla
hissen automatiskt återgår till plan 1.
Arbeten på taket
Byggnadsställningen på takterrassen tas bort nu, samtliga läckor är tätade och vi
känner oss trygga med det arbete som är utfört.
Fasad på grannhuset
Återställningsarbetet av fasaden på ICA-huset har försenats då man stött på
problem med montage av fasadplåtarna. Arbetet har pausats men de räknar med
att komma igång igen inom kort. Vi återkommer när vi får besked när det
beräknas klart.

Etaget 31 januari
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