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Välkommen till vår förening!
Flera lägenheter har sålts under de senaste månaderna. Styrelsen välkomnar Catherine
Ångmark och Victor Rheborg till A-porten och Helene Söderberg och Jonatan Petersson
till C-porten. Senare i höst välkomnar vi också Freja Skytt och Rickard Nordlöf till Aporten, och Maria Hansson och Nils Wurster till D-porten.
Vi har ingen formell välkomstträff med nya medlemmar, men för er som redan flyttat in
är höstens gemensamma städdag (se nedan) ett ypperligt tillfälle att lära känna
styrelsen och andra medlemmar i föreningen.
Vi ber alla – nyinflyttade som väl inbodda – att bekanta sig med föreningens nyligen
uppdaterade trivselregler som finns på vår hemsida https://muttern14.se/. Frågor eller
funderingar, om regler eller annat? Kontakta gärna styrelsen@muttern14.se.
Höstens städdag 17 oktober
På söndagen den 17 oktober samlas vi på förmiddagen för att göra fint i föreningens
gemensamma utrymmen inför vintern. Källaren behöver lite extra städning denna gång,
efter översvämningen i augusti. Förra hösten rensade vi en massa skräp i källar- och
vindsgångar men tyvärr har många utrymmen belamrats igen, så vi påminner alla
medlemmar om att objekt som lämnas i gemensamma utrymmen utgör en brandrisk.
Om skador och dokumentation
Vi tror att allt ska vara åtgärdat i källaren efter översvämningen, men ber medlemmar
med källarförråd som eventuellt missat vad som hänt att ta en extra titt.
Tänk på att om din lägenhet eller ditt förråd drabbas av en skada så är det en god idé att
ta en bild som dokumentation – det underlättar för styrelsen att förstå vad som hänt och
hur allvarligt det är, och kan också vara värdefullt i kontakt med försäkringsbolag.
Väggarna i trapphusen
Ytskiktet i våra trapphus behöver återigen åtgärdas, vilket blir dyrt för föreningen. Var
försiktiga när ni bär föremål som kan stöta i väggarna och ta ansvar för att hantverkare
och leverantörer som ni anlitar gör detsamma. Vi står alla för dessa kostnader
tillsammans och det var inte länge sen sist.
Ordning och reda på innergården
Vårens städdag gav innergården ett ordentligt lyft. Det är roligt att så många av våra
yngre boenden tycker om att leka på innergården, men vi påminner alla föräldrar om att
se till att leksaker, barncyklar och annat städas undan efter aktiviteter på innergården.
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