•

Gula huset

Arbetet med parken utanför gula huset är i slutskedet. Gå gärna förbi och titta hur fint det har blivit.

•

Miljörummet & miljö

Viktig påminnelse om att vi alla behöver hjälpas åt att hålla rent i miljörummet. E-post gällande detta
skickades ut till alla medlemmar den 13 juni.
Kärlen ska vara placerade med draghandtagen utåt, utifrån arbetsmiljösynpunkt för personal som
tömmer.
Löst avfall får inte slängas i containrarna. Avfallspåsar ska användas till sopor. Den gröna påsen ska
enbart användas för matavfall.
-

Föreningen har tre containrar för avfallspåsar/den gröna påsen.
En container för tidningar samt
En öppen container för löv, grenar, kvistar, gräs och annat trädgårdsavfall (kompost). Grenar
som slängs här får inte vara tjockare än 1 cm. I annat fall hänvisas till Malmen
återvinningscentral.

•

Laddstolpar för elbilar

Som ni redan känner till så har vi installerat två stycken laddstolpar för elbilar. Bryttiden är kl 09:00
och kl 21:00 varje dag.
För ytterligare information och tillgång till laddstolparna kontakta Mammad/ordförande.

•

Asfaltering och målning av p-platser

Under vecka 28 påbörjar SVEVIA arbetet med att fräsa vid garagen och justera med grävmaskin vid
portar, på torsdag kommer de att asfaltera. Detta gäller bara längst bort på Fårbetesvägen mot
förhyrda p-platser. Alla parkeringslinjer är planerade att målas fredagen den 23 juli. OBS! Viktigt att
vi inte parkerar på p-platserna för att Svevia ska kunna asfaltera och måla alla linjer. Det är OK att
parkera på gatan under pågående arbete.

•

Underhåll

Arbetet att byta vindskyddar och paneler på kvarstående lägenheter pågår. PEAB kommer att utföras
arbetet med start i september. Företaget kommer att ta kontakt med de medlemmar som berörs av
detta.

•

Höstdag

Utifrån rådande pandemi valde vi att ställa in vårdagen och kommer istället att ha en tidig höstdag,
lördag den 4 september kl 09:00 – 13:00 då vi också kommer att inviga den nya parken. Det kommer
att bjudas på enklare grillbuffé. Mer information kommer kring detta.
I juni tillsattes den nya styrelsen, och vi vill passa på att önska er alla en trevlig sommar med mycket
sol, bad och allt annat som hör sommaren till!

