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Styrelsen
Mohammad Saiady – Ordförande
tel. 0725-003022 / brevlåda 115
Ansvar för ekonomi
Nils-Erik Elf Svensson – Vice ordf.
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg
Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65
Micke Snäll – Ledamot
tel. 0735-047209 / brevlåda 13
Ansvarar för hemsidan, nycklar och
taggar
Cecilia Leander Afzelius – Ledamot
tel. 0706-550835/ brevlåda 63
Ansvarar för miljö
Åsa Fallman – Ledamot
tel. 0702-512999 / brevlåda 61

VÅRDAGEN

FÖNSTER

Vi är glada över att uppslutningen på
vårdagen i april var stor och att så
många bidrog till att vi får det fint i vårt
område.
Varje gång medlemmar bidrar med sin
insats på våra ”städdagar” så sparar vi
många tusenlappar åt oss och vår
förening!

Då många upplever problem med
sina fönster har styrelsen tagit beslut
om att föreningen kommer stå för
hälften av kostnaden vid byte av
fönster. Offert har inkommit gällande
fönsterbyte från Grundels
fönstersystem till ett pris av 2 st
fönster a 5 000 kronor inkl. moms.
Kontakta styrelsen om ni vill ha mer
information eller hjälp med
fönsterbyte.

HEMSIDA
Föreningens hemsida kraschade och
all ny information försvann. Micke
arbetar på att ordna detta.

UPPSAGDA AVTAL
De avtal som finns med FFfastighetsservice och Q-park
Q
är
uppsagda. Anledningen till detta är att
underlaget till avtalet med FF är cirka
20 år gammalt och behöver
uppdateras. Styrelsen arbetar på att ta
fram nytt underlag som sedan skickas
ut för ny upphandling. Båda avtalen
gäller fram till 31 december 2019.

NYTT AVTAL
Föreningen har skrivit nytt avtal med
HSB gällande städning av tvättstugor
och Gula Huset.

Ansvarar för Gula Huset

FRIKÖP AV TOMTRÄTT
Göran Lindell – Ledarmot
tel. 0737-8716026/ brevlåda 77a

E-Mail
Vin-tunnan@hotmail.com

www.vintunnan.com

Styrelsen inväntar nu svar från
Linköpings kommun gällande friköp av
tomträtt. Kommunen arbetar på att ta
fram ett pris för tomten.

BYGGLOV
Vid bygge av altan med tak eller uterum
ska ansökan om bygglov ske. För att
den boende ska få bygglov ska detta
godkännas av styrelsen samt grannar.
Mer info gällande bygglov finns på
Linköpings kommuns hemsida. Det är
inte tillåtet att göra ingrepp på fasaden
utan godkännande av styrelsen.

VENTILATION
För optimal funktion på ventilationen
kan ni rengöra insug gallret på
fasaden. Se bild

VIKTIG INFORMATION
Information från styrelsen kommer
fortsättningsvis att skickas via mail
samt läggas ut på hemsidan. För er
som inte lämnat någon mailadress
kommer aktuell information finnas
uppsatt i informationstavlan på Gula
Huset. Har ni inte lämnat någon
mailadress får ni själva ansvara för
att gå till Gula Husets
informationstavla för att läsa det
styrelsen informerar om.

Trevlig sommar
önskar
Styrelsen

