
KOmmANDE RENOVERING
Som det ser ut nu drar den stora reno-
veringen igång efter sommaren. Eftersom 
balkongerna måste beställas och har en 
viss leveranstid börjar vi troligen med taket, 
inklusive solpaneler och ImD (Gemensam 
El). Vi återkommer med mer information så 
snart det finns en mer exakt tidsplan.

NYA PASSERSYSTEmET
Bravida har nu börjat installera det nya pas-
sersystemet och arbetet utförs fortlöpande 
under semestern. Vi vill påminna om att re-
dan nu sätta på en ny passerbricka på nyck-
elknippan så att ni kommer in där det har 
installerats nya läsare. Under installations-
tiden kommer att ni alltså behöva både den 
gamla och den nya passerbrickan för att 
kunna ta er in överallt.
   Som ni kanske har läst på Bravidas in-
formationslapp kommer installation av de 
nya porttelefonerna att påbörjas vecka 28. 
Extra passerbrickor kommer att kunna till-
verkas efter vecka 33 (cirka). De redan an-
mälda extrabrickorna (på kontorstiden den 
18 maj) kommer då att kunna levereras

NY GRILL PÅ GÅNG
Grillen på gården har sett sina bästa dagar, 
och är i väldigt dåligt skick, och därför kom-
mer vi att köpa in en ny grill. Exakt när detta 
blir klart vet vi inte, men vi ska göra allt för 
att ordna det så snart det går så att den nya 
grillen kan användas under sköna dagar 
och kvällar under sensommar och höst. 
   Grillad mat och örter är en bra kombi-
nation och därför vill vi även påminna om 
Jaktens örtagård som är till för alla boende. 
En nyhet för i år är lakritstagetes, med en 
intensiv doft och smak av sötlakrits!

KONTORSTIDEN TAR SEmESTER
Kontorstiden kommer att ta 2 veckors se-
mester och kontoret kommer därför inte 
att vara bemannat den 11 och 18 juli. 
Kontorstid som vanligt kl. 18.30–19.00 från 
och med den 25 juli.
 
Allt gott! 
Styrelsen
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Trevlig sommar!


