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Styrelsen får då och då tips,
meddelanden, klagomål
eller frågor från medlemmar
via lappar i vår brevlåda.
Dessa ärenden tas normalt
alltid upp på nästkommande
möte.
Dock förekommer det
ibland att dessa lappar ej är
försedda med namn på
avsändaren. Sådana
meddelanden tas inte upp,
eftersom det då inte kan
säkerställas att det verkligen
är en medlem som inkommit
med frågan.

Vill du att din fråga
ska tas upp, ange ditt
namn på brevet /
lappen!

NY MEDLEM!
Vi välkomnar
Caroline Petersson
Som flyttar in den
9 november i
lägenhet 39

Gemensamhetslokalen
Vår gemensamma lokal
kommer inte att kunna
bokas av medlemmar fr
o m v 45 t.o.m. v 50, då
den förväntas bli upptagen av hantverkare.

ÖVERNATTNINGSRUM - ÄNTLIGEN!
- och sen kommer bastun!
Efter flera års ”snålande” kan vi nu kosta på oss att köpa entreprenad av
våra sedan länge efterfrågade och planerade projekt.
Övernattningsrummet, som byggs i 1:ans hus, kommer att underlätta för
alla medlemmar som har övernattande gäster. Tre permanenta sängplatser
och ytterligare plats för extrasäng, komplett badrum med dusch och
toalett, och ett litet pentry med kylskåp, mikro och diskbänk. Styrelsen
har tillsatt en arbetsgrupp som ansvarar för inredning m.m. Rummet
kommer även att kunna användas som evakueringslägenhet lite längre
perioder, för de medlemmar som renoverar t.ex. badrum i sin egen
lägenhet. Är styrelsen nöjda med kvalitén på entreprenörens arbete,
kommer bastun att byggas direkt efter.

Läs mer om detta på baksidan!

SOPRUMMET X 2:
Nu försvinner säckarna i våra returkärl för plast, metall och papper.
Därmed försvinner också möjlighet för oss att sätta i en ny tom säck
när kärlet blivit fullt. Därför är det MYCKET VIKTIGT att ALLA
viker ihop och plattar till sina förpackningar! Snälla, så svårt är det
inte. Det är dina grannar som får pressa, städa och plocka efter just
DIG om du inte gör detta själv.
En vädjan till er som besöker soprummet sena kvällar och nätter:
Tänk på att soprummet ligger vägg i vägg med ett par av våra medlemmar. Det är lyhört och hörs mycket tydligt så undvik att smälla i
kärl och kasta/krossa glas, då det är mycket störande för dessa
medlemmar.

TRÄDET NERFÄLLT VID FLAGGSTÅNGEN
Känns det som vi har fått en större gräsmatta?
Då känner du alldeles rätt! Trädet närmast flaggstången började luta in
och ta över gräsmattan, samt rev i vår flagga. Trädet är nu fällt och
bortforslat på mindre än en halvdag. Tack till grabbarna på Trädakuten
som gjorde ett snabbt jobb och lämnade snyggt efter sig.

