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Garantibesiktning
Garantibesiktningen är nu genomförd och rapporten sammanställd. Under januari,
med start vecka 3, kommer avhjälpande av besiktningsanmärkningar genomföras.
Arbetet beräknas vara slutfört under vecka 4, 2020.
Arbetet kommer enbart pågå under dagtid, 08.00-16.30, vardagar. Det är viktigt
att alla ser till att ställa lägenhetslåset i serviceläge om ni inte är hemma utsatt tid.
Mer information om detta kommer Forstena skicka ut inom kort.
Garage
Från och med januari 2020 kommer avgiften för parkeringsplatser att höjas med 1
procent i enlighet med det som står i hyreskontrakten.
Vi har påbörjat ett projekt kring laddplatser i garaget och återkommer när det
finns mer information om detta.
Ni som har garageplats – kom ihåg att platsen enbart ska användas till 1 bil och
eventuellt en cykel (om den får plats inom rutan). Behöver man plats också för MC
ska den hyras separat.
Hawaii Poké
Restaurangen kommer hålla stängt för ombyggnation. De planerar att bygga om
för fler sittplatser och planerar hålla stängt i fyra månader.
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Fabege
Fabege har meddelat ytterligare förseningar med passagen och vi har inget datum
förutom att öppningen ska ske snart, förhoppningsvis före jul.
Vi har haft dialog med Fabege om ljussättningen på taket då vissa klagat på
ljusstyrkan. De kommer sänka ljusstyrkan från nästa vecka.
Ownit
Från och med nästa år kommer avtalet med Ownit att bli mer fördelaktigt för våra
medlemmar och boende i föreningen. Hastigheten ska höjas till 700-1000 Mbit/s
och basutbudet ska utökas så ni som har utökat ert utbud ska inte behöva betala
lika mycket. Mer information kommer.
Upphittad hjälm och solstolar i förråd
I samband med inbrott i lägenhetsförråd för ett tag sedan har en moped-/skid/cykelhjälm hittats. Den finns hos styrelsen och kan återfås mot beskrivning.
Någon tycks också ha glömt ett par blommiga solstolar i förrådsutrymmet på plan
0 i hus nr 62. Vänligen ta hand om dessa då vi inte vill att det samlas bråte i
allmänna utrymmen eftersom det kan utgöra en brandfara.
Glöggmingel
Den 16 december är det åter dags för glöggmingel i köket på plan 12. Alla är
välkomna från klockan 19.00.

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