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Ny styrelse
Nu har den nya styrelsen haft två möten och börjar komma in i arbetet. Vi
planerar bland annat att se över vår webbsida, etaget.se och hålla den bättre
uppdaterad med nyheter om vår förening.
Grillning
Ny gastank inköpt till grillarna så när gasen är slut kan du meddela styrelsen för
utbyte. Grillen på taket får inte flyttas då den kan komma för nära luftintag (finns
ett precis bakom köket) och då kommer röklukten in i lägenheterna. Grillen
kommer fästas med en anordning så den inte ska kunna flyttas. Utemöbler kan
flyttas men tänk på att alltid återställa kök och terrass som det var när du lämnar.
Tänk på att kolgrillar inte är tillåtna, varken på terasser eller på egna balkonger.
Takterassen
Vi påminner om vikten av att följa trivselreglerna vid nyttjande av takterassen.
Reglerna finns på etaget.se men viktigt att tänka på är att kök och terrass ska
städas efter användning och soporna ska tas bort, att det är rökförbud på terassen
och att det ska vara tyst efter 23.00.
Tillträde till källarutrymmen
För att öka säkerheten kommer vi från och med 8 juli enbart kunna komma in i
källarutrymmena genom att använda våra blippers. Koden kommer framöver bara
att fungera till entréerna.
Miljörum
Nu har vi haft matavfallshanteringen ett tag och det har fungerat väl men
behållarna är inte alltid fulla. Tänk på att hämtningen av matavfallet inte kostar
föreningen något och att det är bra att vi använder det fullt ut istället för att
slänga matavfall i de vanliga sopkärlen.
Det samlas upp stora mängder wellpapp i omgångar. Tömning sker måndag,
onsdag och fredag. Bra om vi inte sparar allt till helgen eftersom kärlen ofta blir
överfulla på söndagar. Vi måste också bli ännu bättre på att vika ihop våra
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kartonger så allt får plats. Det som inte får plats och placeras i intilliggande kärl,
eller på golvet, debiteras föreningen extra för.
El & Vatten
Efter en del inkörningsproblem ser det nu ut som att avierna som går ut är
korrekta. Vi debiterar el kvartalsvis med avläst värde, alltså inget
preliminärbelopp däremellan. Vatten debiterar vi fortfarande enligt schablon
månadsvis. Första fakturan av tre är den där kostnad för vatten och el finns med
på. Någon månadsbetalning är inte aktuell för närvarande.
Entréerna
Brevlådor i entréerna kommer kläs in i körsbärsträ och det beräknas ske under
augusti. Då ska även bänkar och spegel i 62:an installeras.
Branddörrar
Branddörrarna i huset är inställda så de går igen automatiskt vid brand. De kan
därför stå uppställda in till hissar och andra utrymmen där man passerar dagligen.
Låneerbjudande från Nordea
Då föreningen har sina lån hos Nordea erbjuder nu banken även föreningens
medlemmar en rabatt på sina bolån. Nordea kommer skicka flyers som styrelsen
sedan lägger i samtliga brevlådor. Den som är intresserad kan då själv kontakta
Nordea.

Etaget i juli
Tor, Janne, Jaqueline, Fredrik och Claes
Styrelsen
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