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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

NYA AVTAL

VENTILATIONSAGGREGAT

Ny avtal med HSB gällande
fastighetsskötsel och ekonomisk
förvaltning från och med 1 januari.
Telefonnummer till felanmälan
meddelas inom kort.

Tänk på att driftläget på fläktkåpan
överspis ska vara på minst läge 1.

PARKERING

FORCERING” läge 2 -används vid
ett högre ventilationsbehov
(matlagning, duschning).
Om man inte använder rätt driftläge
så fungerar inte ventilationen som
den ska och det kan bli problem med
kondensvatten vintertid.

Föreningen har bytt avtal gällande
parkering. Föreningen har idag Q-park
men kommer vid årsskiftet byta till
Dukaten. Ny parkeringsautomat
kommer att monteras upp. Betala
därför endast parkering för december
månad.

SKADEDJUR
Nya skyltar kommer att sättas upp i
området gällande parkering, Parkering
är endast tillåtet för boende i
föreningen.

GULA HUSET

Ansvarar för Gula Huset

Ni som bokar och använder den
gemensamma lokalen och bastun ska
städa och återställa den som den var
när ni kom. Man har upptäckt att
lokalen har varit ostädad och glasbitar i
bastun. Bokningssystemet kommer
även att digitaliseras, detta för att
underlätta bokning av tvättstuga, lokal
och bastu. Mer info kommer.

Göran Lindell – Ledarmot

AUTOGIRO

Cecilia Leander Afzelius – Ledamot
tel. 0706-550835/ brevlåda 63
Ansvarar för miljö

Åsa Fallman – Ledamot
tel. 0702-512999 / brevlåda 61

tel. 0737-871602/ brevlåda 77a
Mailadress:
Vin-tunnan@hotmail.c om

Vi letar fortfarande efter en firma som
kan ta jobbet med att fylla igen
utrymmet där rören går med
expanderande skum. Det gäller
lägenheter på bottenvångingen.
Detta för att möss inte ska kunna
komma in i lägenheten.
:

Påminnelse igen om stoppa
betalningen för januari månad för de
som betalar månadsavgiften via
autogirot. Invänta betalningsavi från
HSB.

VÄRME
Bravida kommer påbörja byte av
ventiler på element. Ni som har anmält
att era element inte fungerar kommer
därför få detta åtgärdat inom kort.

www.vintunnan.com

HEMMA” -används för normalt
ventilationsflöde

önskar

Styrelsen

