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FÖNSTERBYTE

HÄCKAR

Då många upplever problem med sina
fönster har styrelsen informerat om att
föreningen kommer att stå för hälften
av kostnaden vid byte av fönster. Vill ni
ha hjälp med att byta fönster så
kontaktar ni styrelsen senast den 1
augusti.

För allas säkerhet och trivsel ska
häckar i området skötas. För mer
information läs bifogad bilaga som är
hämtad från Linköpings kommuns
hemsida. Dessa regler och
rekommendationer ska respekteras.

POOL
Sommaren och värmen är här vilket
innebär att flera i föreningen sätter upp
pooler. Lägenhetsinnehavaren är
ansvarig för alla sorters skador som
kan uppstå i samband med att man har
pool. I övrigt så följer vi Tekniska
Verkens regler och rekommendationer
för utsläpp av vatten. När det är dags
att tömma poolen, ska du veta vilka
medel du använder i din pool. Klor är
ett vanligt desinfektionsmedel. Om du
överväger att använda nya medel eller
metoder är det viktigt att det finns bra
produktbeskrivningar. Om du är osäker,
kontakta Miljö- och
räddningstjänstförvaltningen eller
Kemikalieinspektionen. Det är inte
lämpligt att släppa ut vatten med
klorerade föroreningar direkt i sjöar och
vattendrag. Om det enbart är klor som
tillsatts, kan du i första hand överväga
om poolen kan tömmas på egna
gräsytor i den. I mindre pooler som står
i solen förbrukas fritt klor snabbt. Om
du väntar några dagar efter den
senaste gången du klorerat är gräsytor
ett bra alternativ. Dagvattenledningar
kan vara ett annat alternativ. För mer
information gå in på Tekniska Verkens
hemsida.
KOMPOST CONTAINER
Denna container är försedd bara för
trägårds avfall då max diameter på
grenar ska vara 10 mm.
mm Inga andra
avfall får kastas in i kompost container.

TVÄTTSTUGAN
För att undvika onödiga reparationer
på våra tvättmaskiner har det köpts
in tvättpåsar. Med en tvättpåse
skyddar du både tvättmaskinen och
plagget. Passar bra vid tvätt av BH:ar
eller andra kläder med metalldetaljer.
Tvättpåsarna finns i tvättstugor.

UTRYMME UNDER UGN/ SKÅP
Det finns kulvertkanal under husen,
den är öppen där vatten och värme
avstängnings kranar kommer upp i
köken på första våningar. För att
undvika att möss och lukt kommer in
i köket kan utrymmet under ugnen
eller skåpen fyllas med ett
expanderingsskum. Styrelse håller
på att ta in offert för att fylla på
öppningen på alla hus med lämplig
medel och nivå

LEKPLATS
Då en av våra lekplatser används
flitigt och delar har blivit slitna har det
beställts lite nytt. Allt för att våra barn
i området ska leka säkert.
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