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Rensning bland tvättlåsen på bokningstavlan i källaren
Vi kommer att göra en rensning bland tvättlåsen på bokningstavlan utanför tvättstugan.
Vi gör det för att få bort lås som inte längre används och otillåtna dubbla lås. Samtliga tvättlås
kommer därför att märkas med en vit markering. Ta bort markeringen från ditt lås när du
tvättar nästa gång. Tvättlås med kvarsittande vit markering flyttas till låsparkeringen när
november passerat. Tvättlås som saknar lägenhetsnummer tas bort från tavlan när november
månad har passerat. Om du har ett omärkt tvättlås är det läge att komplettera med ditt
lägenhetsnummer.

Kommande spolning av stammar
Vi har beställt spolning av våra stammar och kommer då att behöva tillgång till lägenheterna
igen. Det är planerat att ske under januari. Vi kommer att meddela med lappar när tidpunkten
för spolningen närmar sig.

Ställ lånade elsparkcyklar på cykelparkeringarna
Det är inte tillåtet att ställa Voi eller andra lånade elsparkcyklar på gatan, på trottoaren eller
mot fasaden. Ställ elsparkcyklar på ordnat sätt vid cykelstället utanför Ljunggatan 10-12.
Vi vill att det ska vara fint på vår innergård.

Grillarna på uteplatsen
Hämta de grillar som står kvar vid spaljén på uteplatsen och ställ dem i egna vinds- eller
källarförråd. Vi kommer i annat fall att låsa in dem.

Soprummet
Vi försöker att kontinuerligt anpassa antalet sopkärl efter hur de fylls upp i soprummen. Vi
strävar efter att förmedla ordningsregler som ska vara enkla att efterleva. Det är viktigt att alla
gör sitt för att det inte ska bli kaos i vår sophantering. De saker som ställs på golvet för att det
inte finns fraktioner för dem blir inte hämtade. De skapar däremot problem och kostnader för
föreningen.

Föreningens egen hemsida på gång
Vi arbetar på sluttampen med en hemsida för föreningen där du framöver ska kunna hitta all
information du behöver om vårt hus. Vi meddelar när hemsidan ligger uppe.
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