
renoveringsuppdatering
tyvärr blev inte allt klart i mitten av juli som 
vi hade hoppats. Just nu åtgärdas anmärk-
ningar som hittades vid första delen av slut- 
besiktningen och förhoppningsvis kommer 
den resterande delen av slutbesiktningen 
kunna genomföras om cirka två veckor.

ny sitthörna på gården
sommaren verkar ha lämnat oss för i år, 
men förhoppningsvis kan vi se fram emot 
många fina, sköna höstdagar. Om man då 
vill sitta och njuta på gården finns det en ny 
sitthörna i ”smutten” utanför 37/39 med ett 
litet glasbord och två trästolar. 

ring inte i onödan!
stopp i avloppet? prova först med propplö-
sare eller vaskrensare. Föreningen får be-
tala dyra pengar för onödiga utryckningar. 
tänk också på att du under dagtid, 07.00-
16.00, ska kontakta sBC i dessa ärenden, 
inte rörjouren. Kontaktuppgifter finns i 
trapphusen och på hemsidan.

meddela vid renoveringar!
Nyligen inträffade en vattenskada orsa-
kad av en tidigare ägares undermåliga re-
novering och vi påminner om att ALLA re-
noveringar av badrum och/eller kök ska 
meddelas styrelsen. detta är viktigt då du 
som renoverar kan hållas ansvarig och er-
sättningsskyldig för eventuell framtida ska-
da.
   vid bilning i badrum, och andra intensiva 
borrningsarbeten, meddela styrelsen oCh 
sätt upp en lapp i din och närliggande upp-
gångar. detta är extra viktigt i dagsläget, då 
många arbetar hemifrån på grund av Coro-
napandemin.

extrastämman
då vi avser att ta upp ytterligare punkter på 
extrastämman pågår just nu arbetet med 
att ta fram underlag för detta. vi återkom-
mer när datum för stämman är satt. pågår 
med
återvinningsrummet
efter ommöblering i återvinningsrummet 
har det blivit rymligare och det är lättare att 
slänga sitt avfall. Kärl för wellpapp har er-
satts av kärl för både kartong och wellpapp 
eftersom boende konstant slängde kartong 
i wellpappkärlen, vilket kostade föreningen 
pengar. Det kan ske ytterligare omflyttning-
ar för att förbättra, så håll utkik. en annan 
nyhet är att det nu även finns en elvagn till 
förfogande.

Allt gott!
Styrelsen
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